Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje a
MIVÍZ KFT Információszabadság Szabályzat vonatkozó részének
Szabályzatból való kiemelésével.
1. A közzétételi kötelezettség teljesítése
1.1.Általános szabályok
A Társaság megbízása alapján a Miskolc Holding Zrt. Informatikai Igazgatóság
elektronikusan a https://miviz.hu/kozerdeku-adatok-0.hu honlapon hozza nyilvánosságra
jogszabályban meghatározott adatokat. A Társaság a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire
figyelemmel alakítja ki honlapját.
Figyelemmel arra, hogy a Társaság saját honlapján jelenteti meg a közadatokat, de megbízás
alapján a Miskolc Holding Zrt. Informatikai Igazgatósága teszi közzé a közadatokat, ennek
okán adatközlő igénybevételére kerül sor. A Társaság közzétételi kötelezettségének az
egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás útján is eleget tesz.
A Társaságot a közzétételi kötelezettség az Infotv., a Kgtv., Vksztv., valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok, így a Közbesz. tv. alapján terheli.
A Társaság általános közzétételi listát vezet az Infotv. 1. melléklete szerinti adattartalommal,
valamint különös közzétételi listát vezet a Kgtv. rendelkezéseire figyelemmel.
A társaság közzétételi kötelezettségét a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 18/2005.
(XII. 27.) IHM rendelet rendelkezéseire is figyelemmel teljesíti.
A Társaság a honlapján az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyez el.
A Társaság a honlapján az Infotv. 34. § (3) bekezdése alapján – közérthető formában –
tájékoztatást ad az egyedi adatigénylések szabályairól és az adatigénylőt megillető
jogorvoslati lehetőségekről.
1.2.A saját honlapon történő közzététel szabályai
 A közzététellel érintett közadatok közzététele iránt a Társaság a Miskolc Holding Zrt.
Informatikai Igazgatóság látja el informatikai szervezeti egysége útján intézkedik
(közzétevő szervezeti egység). A technikai működtetés feltételeit a Miskolc Holding
Zrt. Informatikai Igazgatóság biztosítja. A Miskolc Holding Zrt. Informatikai
Igazgatóság felelős a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett honlap mindenkori elérhetőségéért.
A közzétevő szervezeti egység felelős a közzétett közadatok – az érintett szervezeti
egységek alább szabályozott együttműködésén alapuló - közzétételéért, helyesbítéséért,
frissítéséért, eltávolításáért, archiválásért, naplózásáért illetőleg az adatokon végzett
egyéb műveletek elvégzéséért. A közzétett adatokkal kapcsolatos adatbiztonsági
intézkedések biztosítása a közzétevő szervezeti egység felelőssége.
 A Társaság által a közzététellel érintett közadatok összegyűjtése, aktualizálása,
valamint az adatoknak a közzétevő szervezeti egység részére (Miskolc Holding Zrt.
Informatikai Igazgatóság) történő továbbítása a információs jogokkal foglalkozó
személy feladata.
A közzététellel érintett közadatokat tartalmazó dokumentumot „pdf” formátumban kell
továbbítani a közzétevő szervezeti egység részére, akként, hogy az – tartalmát és
formáját tekintve - a közzétételre alkalmas állapotú legyen, ideértve a védett adatok
felismerhetetlenné tételét is.

 Amennyiben a továbbított dokumentum az érintett szervezeti egységnek felróható okból
nem alkalmas a közzétételre, a közzétevő szervezeti egység azt jogosult visszaküldeni a
továbbító szervezeti egységnek, javítás céljából.
 Az adatközlési kötelezettség az érintett szervezeti egységeket a 3. számú melléklet
szerinti eljárásrendben, a jogszabályokban megjelölt határidőkre figyelemmel terheli.
 A közzétevő szervezeti egység a feltöltés megtörténtét követően e-mail útján
haladéktalanul tájékoztatja az adatközlő szervezeti egységet a feltöltés megtörténtéről.
Az érintett szervezeti egység a közzététel megfelelőségét ellenőrzi. Amennyiben a
közzététel bármely okból nem megfelelő, azt haladéktalanul jelzi a közzétevő szervezeti
egység részére.
 Az érintett szervezeti egység a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét,
megfelelőségét a közzétételt követően is folyamatosan ellenőrzi; amennyiben az
adatokban változás áll be, úgy a változással érintett adatokat haladéktalanul megküldik a
közzétevő szervezeti egység részére.
 A honlapon történő valamennyi közzétételről egyidejűleg tájékoztatni kell az
információs jogokkal foglalkozó személyt is.
1.3.A közadattárban történő közzététel rendje
A közzététellel érintett közérdekű adatok közadattárban történő elérhetővé tétele iránt a
közzétevő szervezeti egység (Miskolc Holding Zrt. Informatikai Igazgatóság) intézkedik a
MIVÍZ saját honlapján történő közzététellel egyidejűleg. A közadattárban történő
megjelenítésben az érintett szervezeti egység és az információs jogokkal foglalkozó
személy szükség esetén együttműködik a közzétevő szervezeti egységgel. A
közadattárban szereplő adatok megfelelősége iránt a Társaság a 305/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint jelen szabályzat saját
honlapon történő közzétételre vonatkozó szabályai szerint intézkedik.

