
 

 
 
 

3. függelék a 188/2021. (10.20.) utasításhoz 
 
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés 

1. 

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 

2. 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 
szervezeti egységek feladatai 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő 

3. 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme) 

 

A változásokat követően azonnal 

 
Az előző állapot törlendő 

4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető 
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 
* itt kell feltüntetni az intézmény azon dolgozójának 
adatait, aki a titkársági 

feladatokat ellátja 

A változásokat követően azonnal 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 

Az előző állapot törlendő 

5. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége 
(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektroni 
kus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének 
tagjai 

* itt kell feltüntetni azon alapítványok adatait, 

amelyeknek alapítói jogait az intézmény gyakorolja 

A változásokat követően azonnal 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

6. 

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 szervnek az 1. 
pontban meghatározott adatai 
 

A változásokat követően azonnal 
Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

 
  

http://enying.eu/uploads/docs/6793_org_bafd03cee8dd4dacf0e2214758918fc8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6793_org_bafd03cee8dd4dacf0e2214758918fc8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6793_org_bafd03cee8dd4dacf0e2214758918fc8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6793_org_bafd03cee8dd4dacf0e2214758918fc8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6795_org_f60b52b4dc3f71e9d7519fad8e4386d8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6795_org_f60b52b4dc3f71e9d7519fad8e4386d8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6795_org_f60b52b4dc3f71e9d7519fad8e4386d8.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6794_org_d7a797288d8d0578948235dc543a202b.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6796_org_a5f8e6073a850288f8f6a3cbe6251a67.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6796_org_a5f8e6073a850288f8f6a3cbe6251a67.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6796_org_a5f8e6073a850288f8f6a3cbe6251a67.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6796_org_a5f8e6073a850288f8f6a3cbe6251a67.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6797_org_b573379d02f2def84218b6538f65b12f.pdf


 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 

 Adat Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, valamint a  
  

➢ az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
hatályos és teljesszövege 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv 
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és 
angol nyelven 
* itt kell feltüntetni az országos illetékességgel rendelkező 
Intézmények adatait 

A változásokat követően 
azonnal 
 

NEM RELEVÁNS 

Az előző állapot törlendő 

3. A közfeladatot ellátó szerv által 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 

* itt kell feltüntetni az Intézmények nyilvántartásainak 

adatait 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

4. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai 
leírása, azok eredményei 

és indokolásuk 

Folyamatosan 

NEM RELEVÁNS 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban 

tartásával 

5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel 
kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános 
megállapításai 
* itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az 
eredményeit, amelynek a nyilvánosságra hozataláról a 
vizsgálat elrendelője döntött 

A vizsgálatról szóló 
jelentés megismerését 
követően haladéktalanul 
 

 

Az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával 

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 
elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi 
felelős vagy az információs 

jogokkal foglalkozó személy neve 

Negyedévente 

 

 

Az előző állapot törlendő 

 
 
 
 
 
 

http://enying.eu/uploads/docs/6806_org_0db1a02f7f5c46a0adda964dc30c692f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6806_org_0db1a02f7f5c46a0adda964dc30c692f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6806_org_0db1a02f7f5c46a0adda964dc30c692f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6806_org_0db1a02f7f5c46a0adda964dc30c692f.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6798_org_b4745732738fe81267470465fdba6f0c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6800_org_73f53fc3a2392fa2bc764a5d1fcd8cd6.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6800_org_73f53fc3a2392fa2bc764a5d1fcd8cd6.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6800_org_73f53fc3a2392fa2bc764a5d1fcd8cd6.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6800_org_73f53fc3a2392fa2bc764a5d1fcd8cd6.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6800_org_73f53fc3a2392fa2bc764a5d1fcd8cd6.pdf


 

 

III. Gazdálkodási adatok 
 

 Adat Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 
számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves 
költségvetés beszámolója 

➢ 2021. évi költségvetés 
 

A változásokat követően 
azonnal 

A közzétételt követő 10 évig 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 
mértéke összesítve 

Negyedévente A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig archívumban 
tartásával 

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy 
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

A döntés meghozatalát 
követő hatvanadik napig 
 

NEM RELEVÁNS 

A közzétételt követő 5 évig 

 beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, 
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 szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - 
általános forgalmi adó nélkül számított - 
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a 
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a 
magasabb összeget kell figyelembe venni. 
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben 
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani 

* a közzététel a fenntartó honlapjának 

megfelelő menüpontjára utaló menüpont elhelyezésével 

is teljesíthető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEM RELEVÁNS 

 

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
* a közzététel a fenntartó honlapjának megfelelő 
menüpontjára utaló menüpont 

elhelyezésével is teljesíthető 

Negyedévente 

 

 

NEM RELEVÁNS 

Legalább 1 évig archívumban 
tartásával 

http://enying.eu/uploads/docs/6801_org_76f903209378d5ffd85c92ae9ec16bb6.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://enying.eu/uploads/docs/6802_org_7ec18f50f6c74d148e3c8c2613354e7c.pdf
http://www.enying.eu/uploads/docs/6801_org_8d76fe63da384a2a83b57cf9745c354e.pdf


 

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az 
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 
* itt kell közzétenni az intézmény által vagy javára 
(megbízással történő eljárás) 

lefolytatott közbeszerzések adatait 

Negyedévente 

 

 

NEM RELEVÁNS 

Legalább 1 évig archívumban 
tartásával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


