III. 2. Melléklet- fogalmak
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely a közérdekű adatot előállította, illetve
amelynek a működése során keletkezett.
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az adatfelelős által hozzá eljutatott adatait
honlapon közzéteszi.
Egységes közadatkereső rendszer: A szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok
szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.
Elektronikus közzétételi kötelezettség: a közérdekű adatot kezelő szerveket terhelő, az Infotv.
által előírt kötelezettség. Az elektronikus közzétételi kötelezettség nem más, mint egyedi
adatigénylés nélküli közzététel, amely által proaktív (kérés nélküli, automatikus)
adatszolgáltatás valósul meg.
Érvényességi idő: az az év, hó, nap, szükség esetén óra, perc szerint feltüntetett időpont,
ameddig a nemzeti minősített adat nyilvánosságra hozatalát, illetve az arra feljogosítotton
kívüli minden megismerhetőségét a minősítő korlátozza.
Információszabadság:
a
közérdekű,
valamint
közérdekből
nyilvános
adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom
gyakorlásának
demokratikus
kontrollját
és
a
közintézmények
átláthatóságát
(transzparencia).
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.
Közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy.
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
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Védett ismeret (know-how): védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő,
azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret,
megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
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