
 

 

   
  ELNÖKE  
 

  1055 Budapest, Markó utca 27. 
  telefonszám: +36-1-354-6681 

                                                                                                                                   e-mail: ftelnokikabinet@fovarosit.birosag.hu  

  www.birosag.hu 

 

2018.El.I.D.6/18. szám  

 

 

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 

59. számú szabályzata  

a közérdekű adatok közzétételéről 
 
 

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

törvény (a továbbiakban: Info tv.) 35. § (3) bekezdése, 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 (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdése, valamint az Országos Bírósági 

Hivatal elnökének az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló szabályzatról hozott 19/2012. (X. 18.) OBH 

utasítása (a továbbiakban: Utasítás) 4. § (1) bekezdés b) pontja  és 15. § (3) bekezdése alapján 

a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapján a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (a 

továbbiakban: adatok) közzétételének rendjét – az Utasításban nem szereplő kérdésekben – az 

alábbiak szerint szabályozom. 

 

1. § 

 

A Fővárosi Törvényszék mint az Info tv. 33. § (3) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó szerv  

az e szabályzat mellékletét képező, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti közzétételi 

listában (a továbbiakban: melléklet) szereplő adatokat az ott meghatározott közzétételi 

egységek szerint a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapján (elérhetősége: 

fovarositorvenyszek.birosag.hu.) 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 hozzáférhetővé kell tenni. 

 

2. § 

 

A melléklet ”frissítésért felelős” oszlopában feltüntetett szervezeti egységek feladatai:  

a) folyamatosan, pontosan és naprakészen előállítják a közzétételi egységeket;  

b) gondoskodnak azoknak a mellékletben meghatározott időközönkénti frissítéséről;  

c) gondoskodnak a közzétételi egységeknek a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapján 

történő közzétételéről, helyesbítéséről, szükség esetén eltávolításáról;  

d) archívumban elhelyezik az aktualitását vesztett adatokat;  

e) figyelemmel kísérik az archívumban elhelyezett adatok megőrzési idejét; 

f) az adatokat közzététel előtt bemutatják jóváhagyásra a Fővárosi Törvényszék általános 

elnökhelyettesének. 

 



3. § 

 

A Fővárosi Törvényszék Informatikai Főosztályának további feladatai: 

a) működteti a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapját, biztosítja annak technikai 

hátterét, gondoskodik annak az adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos 

üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról; 

b) kialakítja a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapjának a mellékletben meghatározott 

adatstruktúráját; 

c) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapján 

valamennyi kötelezően közzéteendő adat elérhető legyen; 

d) a feltöltött tartalmakról biztonsági másolatot készít, melyet a közzététel időtartama alatt; 

illetve a mellékletben az egyes adatok tekintetében meghatározott határidőig köteles 

megőrizni; 

e) a Korm. r.-ben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a honlapnak az egységes 

közadatkereső rendszerrel történő összekapcsolásáról, az azon közzétett adatoknak a 

közadatkereső rendszer által történő folyamatos elérhetőségéről, és előállítja a közzétételi 

egységekre vonatkozó metaadatokat; 

f) a Fővárosi Törvényszék bírósági honlapján elhelyezi az egységes közadatkereső 

rendszerre mutató hivatkozást; 

g) technikai segítséget nyújt a bírósági honlap használatában. 

 

4. § 

 

A Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese mint az Utasítás 4. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján kijelölt közzétételi felelősnek feladata az Utasítás 4. § (2) bekezdésében 

meghatározottakon túlmenően: 

a) jóváhagyja az adatok közzétételét; 

b) teljesíti a Korm. r. 13. §-a szerinti bejelentéseket; 

c) ellátja a Korm. r. 2. § (2) bekezdésében, 14. §-ában meghatározott feladatokat; 

d) rendszeresen vizsgálja és ellenőrzi Infotv. és e szabályzat rendelkezéseinek 

alkalmazásával összefüggő kötelezettségek teljesítését;  

e) intézkedik a közzététellel kapcsolatos feladatok elmulasztása vagy nem megfelelő 

közzététele esetén; 

f) vizsgálatának, ellenőrzésének előző évi eredményéről minden év február 28. napjáig 

átfogó jelentést készít a Fővárosi Törvényszék elnöke részére. 

 

5. § 

 

(1) Ez a szabályzat 2021. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fővárosi 

Törvényszék elnökének 2008.E1.I.A.32/80. számú szabályzata hatályát veszti. 

(2) A szabályzatot jogszabályváltozás, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz változása 

esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat az abban előírt határidőben, ennek 

hiányában 30 napon belül át kell vezetni. A szabályzat előkészítéséért és felülvizsgálatáért a 

Fővárosi Törvényszék adatfelelőse felel. 

 

Budapest, 2021. június 29. 

dr. Tatár-Kis Péter 


