
 

A Kúria elnökének 20/2017. számú elnöki utasítása 

a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételének,  

valamint ezen adatok megismerése iránti igények elintézésének rendjéről  

 

 

A Kúria elnökeként a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételére, valamint 

ezen adatok megismerése iránti igények teljesítésére vonatkozó eljárásrendet a Kúrián – az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 19/2012. (X.18.) OBH utasításban (a 

továbbiakban: OBH utasítás) foglaltakra figyelemmel – az alábbiak szerint állapítom meg. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1. Ezen elnöki utasítás alkalmazásában: 

a) adatkezelő: a Kúria, 

b) adatfelelős: a Kúria szervezeti egységei (az elnöki utasítás 1. számú melléklete 

szerint), amelyek a kötelezően közzéteendő adatot előállítják, illetve amelyek 

működése során az adat keletkezett, 

c) adatközlő: a Kúria Informatikai Osztálya, amely a közzétételi felelős által jóváhagyott 

adatokat közzéteszi, 

d) közzétételi felelős: a Kúria elnökhelyettese. 

 

 

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzététele 

  

 

2. A Kúria a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége teljesítése körében 

az OBH utasítás 1. és 2. számú mellékleteiben foglalt, Kúriára vonatkozó adatokat 

folyamatosan közzéteszi és aktualizálja a központi bírósági honlapon az Országos 

Bírósági Hivatal által kialakított mappastruktúra szerint.  

 

3. Az OBH utasításban megjelölt tartalomnak megfelelő, időszerű – az Infotv. által előírt 

esetekben az előző állapot archívumban tartására is kiterjedő – adatszolgáltatásról a 

közzétételi felelős gondoskodik az adatfelelősök jelzése alapján, a Kúria elnökének a 

Kúria internetes honlapja tartalmi gondozásának rendjéről szóló 10/2015. számú 

utasításában foglaltakra is figyelemmel. 

 

4. A 2. pontban foglalt adatok vonatkozásában a közzététel gyakoriságát, a megőrzés 

időtartamát és az adatfelelősöket az elnöki utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

5. A közzétételi felelős közreműködik annak érdekében, hogy az adatkezelő a közérdekű 

adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tehessen; a közzétételi felelős 

kapcsolatot tart az Országos Bírósági Hivatallal az OBH utasításban foglaltak szerint. 

 

6. A közérdekű adatok közzététele, illetve a feltöltött adatokban bekövetkezett változások 

átvezetése – az adatközlő feltöltésre irányuló tevékenysége útján – a közzétételi felelős 



 

kötelezettsége. A közzétételi felelős – vagy az általa megbízott bíró/igazságügyi 

alkalmazott – ellenőrzi továbbá az adatok aktualizálását (honlapon való megfelelő 

közzétételt) és az adatok és a változások közzétételéről, valamint a közzététellel 

kapcsolatos esetleges rendellenességről a Kúria elnökét köteles haladéktalanul 

tájékoztatni. 

 

7. A közzétételre szánt adatokat az adatfelelősök haladéktalanul – a közzétételi egység 

pontos megjelölésével, továbbá annak megjelölésével, hogy az előző állapot törlése vagy 

archiválása szükséges-e – elektronikus úton küldik meg az adatközlő részére.  

 

8. A közzétételre szánt adatoknak az adatközlő részére történő megküldésével egyidejűleg az 

adatfelelős köteles beszerezni a közzétételi felelős közzétételre vonatkozó jóváhagyását és 

a jóváhagyás megtörténtéről az adatközlőt haladéktalanul tájékoztatni. A továbbított 

közérdekű adatok helyességét a közzétételi felelős nem ellenőrzi, azok tartalmáért az 

adatfelelős vezetője felel.  

 

9. Az adatok feltöltése az adatközlő feladata; az adatközlő – a közzétételi felelős 

jóváhagyása alapján – haladéktalanul gondoskodik a közzétételről, illetőleg az előző 

állapot törléséről vagy archiválásáról is.  

 

10. Az adatközlő a közzététellel kapcsolatos iratokat elnöki ügyként kezeli, az elnöki irodán 

történő iktatásról gondoskodik (elnöki ügycsoport: IV.H.). 

 

11. A közérdekű adatok közzétételével egyidejűleg az adatközlő gondoskodik a 

közadatkereső felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről is. 

 

12. A közzététel alapjául szolgáló dokumentumokat minden adatfelelős legalább az 1. 

számú mellékletben meghatározott megőrzési ideig köteles megőrizni. 

 

 

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítése 

 

 

13. A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű adat mindenki által szabadon 

igényelhető szóban, írásban vagy elektronikus úton a Kúria elérhetőségein. 

 

14. A közérdekű adat megismerésére irányuló beadványokat az Elnöki Iroda elnöki ügyként 

iktatja (elnöki ügycsoport: IV.H.) és mutatja be a Kúria elnökének. 

 

15. A közérdekű adat megismerése iránt előterjesztett igényről a Kúria elnöke – a közzétételi 

felelős bevonását követően – határoz. 

 

16. Az egyedi adatigénylésekről a közzétételi felelős – vagy az általa megbízott 

bíró/igazságügyi alkalmazott – nyilvántartást vezet, amelyben elkülönítve nyilván kell 

tartani a teljesített és az elutasított közérdekű adatigényléseket, az elutasítás indokaira 

is kiterjedően. A nyilvántartást elnöki ügyként kell kezelni (elnöki ügycsoport: IV.H.). 
 





Az adatszolgáltatás tárgya
A közzététel 

gyakorisága

Az adatmegőrzés 

időtartama
Adatfelelős

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők *** *** ***

1.1.1. Elérhetőségi adatok változáskor korábbi törlendő
Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

1.1.2. A szervezeti struktúra változáskor korábbi törlendő
Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

1.1.3. A szerv vezetői változáskor korábbi törlendő
Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek *** *** ***

1.3. Gazdálkodó szervezetek *** *** ***

1.4. Közalapítványok *** *** ***

1.5. Lapok változáskor 1 év archivum
Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi 

ellenőrzést gyakorló szerv
változáskor 1 év archivum

Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

1.7. Költségvetési szervek *** *** ***

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó 

adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és 

hatásköre
változáskor 1 év archivum Főtitkári Titkárság

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével 

kapcsolatos adatok
*** *** ***

2.3. Közszolgáltatások *** *** ***

Általános közzétételi lista                                                                                                                                                                                  

1. számú melléklet



2.4. A szerv nyilvántartásai *** *** ***

2.5. Nyilvános kiadványok negyedévente 1 év archivum

Nemz. Kapcsolatok és Eu-

i Jogi Iroda (Kúria 

évkönyve), Forum 

Sententiarum Curiae 

szerkesztője

2.6. Döntéshozatal ülések *** *** ***

2.7. A szerv döntései, koncepciók, 

tervezetek, javaslatok
változáskor 1 év archivum Főtitkári Titkárság

2.8. Pályázatok változáskor 1 év archivum
Koordinációs, Személy-

zeti és Oktatási Főoszt.

2.9. Hirdetmények változáskor 1 év archivum Sajtótitkárság

2.10. Közérdekű adatok igénylése negyedévente korábbi törlendő Kúria elnökhelyettese

2.11. Közzétételi listák *** *** ***

2.12. Közérdekű adatok újrahasznosítása *** *** ***

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, 

ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája változáskor 1 év archivum Belső ellenőr

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései változáskor 1 év archivum Belső ellenőr

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok változáskor 1 év archivum Belső ellenőr

3.1.4. A működés eredményessége, 

teljesítmény
változáskor 1 év archivum

Nemz. Kapcsolatok és Eu-

i Jogi Iroda (Kúria 

évkönyve)

3.1.5. Működési statisztika negyedévente 1 év archivum Ügykezelő Iroda

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések változáskor 10 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály



3.2.2. Számviteli beszámolók változáskor 10 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

3.2.3. A költségvetés végrehajtása változáskor 10 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak negyedévente 1 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

3.3.2. Támogatások *** *** ***

3.3.3. Szerződések változáskor 5 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

3.3.4. Koncessziók *** *** ***

3.3.5. Egyéb kifizetések *** *** ***

3.3.6. Európai Unió által támogatott 

fejlesztések
negyedévente 1 év archivum

Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

3.3.7. Közbeszerzések negyedévente 1 év archivum
Költségvetési és Ellátási 

Főosztály

1. A Kúria bírósági joggyakorlat-elemző 

csoportja által végzett, az ítélkezési 

gyakorlatra vonatkozó vizsgálat 

eredményéről készült összefoglaló 

vélemény

változáskor ***

A Kúria azon kollégiuma, 

melynek tevékenysége 

során az adat keletkezik.

2. Bírósági joggyakorlat-elemző csoport 

eljárására vonatkozó ügyviteli 

rendelkezések

változáskor

A korábbi 

archivumban 

tartása

Elnöki Titkárság

3. Jogegységi határozatok változáskor ***

A Kúria azon kollégiuma, 

melynek tevékenysége 

során az adat keletkezik.

Egyedi közzétételi lista                                                                                                                                           



4. Jogegységi eljárásra vonatkozó ügyviteli 

rendelkezések
változáskor

A korábbi 

archivumban 

tartása

Elnöki Titkárság

5. Az elvi közzétételi tanács által kiválasztott 

elvi bírósági határozat és elvi bírósági 

döntés

változáskor ***

A Kúria azon kollégiuma, 

melynek tevékenysége 

során az adat keletkezik.

6. Önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

vonatkozó határozat
változáskor ***

Közigazgatási-Munkaügyi 

Kollégium

7. A Kúria ügyfélfogadási ideje és rendje változáskor *** Ügykezelő Iroda

8. Az OBH elnökének ajánlása *** *** ***

9. Az OBH elnökének határozata *** *** ***

10. A bírósági épület használatának 

rendjéről szóló szabályzat 
változáskor *** Főtitkári Titkárság

11. A Kúria elnökének a Kúria által a 

bírósági jogalkalmazás egységének 

biztosítása érdekében kifejtett 

tevékenységéről szóló beszámolója az 

Országgyűlésnek

változáskor

A korábbi 

archivumban 

tartása

Elnöki Titkárság

12. Kúria elnökének az önkormányzati 

jogalkotással kapcsolatos tapasztalatairól 

szóló beszámolója az Országgyűlésnek

változáskor

A korábbi 

archivumban 

tartása

Elnöki Titkárság


