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Összefoglalás: Magyarországon az interneten közzétett adatoknak egyre nagyobb jelentősége van a 

felsőoktatásban is. A minőségbiztosítási rendszernek is része a hallgatók megfelelő szintű 

tájékoztatása és kiszolgálása aktualizált, új információkkal, nyomtatványokkal. További elvárás a 

honlapon megjelenő linkek más felsőoktatási szervek, szervezeti egységek oldalaira, illetve az 

elérhetőségekre vonatkozó adatokra. A magyar jogban a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

szabályozza azokat a listákat, amiket a közszférában (így természetesen egyetemünkön is) közzé kell 

tenni, [1, 2, 4]. A honlapokon megjelenő adatok (pl.: minisztériumok, önkormányzatok elérhetőségei) 

jelentős segítséget nyújtanak, hisz lerövidítik, megkönnyítik a hivatali ügyintézést. A honlapok 

meghatározóak az adott önkormányzat gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási és nem 

utolsósorban marketingszempontjából, illetve bel- vagy külföldi befektetési lehetőségeket bemutatva, 

ezzel egyúttal munkahelyeket teremtve. A cikk célja és ezzel együtt az új honlap létrejötte egy szerzői 

kollektíva közös munkájának eredménye, melyből minden résztvevő egyaránt kivette a részét. 
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Általános közzétételi listák szabályozása a magyar jogban 

Az információszabadság törvénye szerint az állami vállalatoknak, intézményeknek 

folyamatosan közzé kell tenniük a működésükkel kapcsolatos mutatóikat. A közérdekű 

adatokat közzéteheti hagyományosan, illetve elektronikusan is [1]. A nemzetközi törvények 

természetesen szabályozzák azt is, hogy mely adatokat kell elektronikusan közzé tenni. 

A magyar közszférához tartozó honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő 

köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy 

felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon 

kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes 

közadat-kereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is.  

A honlapnak az alábbi fő adatokat kell tartalmaznia a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

alapján [4]: 

 

                                                           
1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Szervező 

Intézeti Tanszék, Miskolc 
2 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék, Miskolc 
3 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék, Miskolc 
4 4Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Szervező 

Intézeti Tanszék, Miskolc 
5 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Fizioterápiás Intézeti Tanszék, Miskolc 
6 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék, Miskolc 
7 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Általános Informatikai Tanszék, Miskolc 
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1. Szervezeti, személyzeti adatok 
 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

1.3. Gazdálkodó szervezetek 

1.4. Közalapítványok 

1.5. Lapok 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló 

szervek 

1.7. Költségvetési szervek 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

3. Gazdálkodási adatok 
 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 

3.2. Költségvetések, beszámolók 

3.3. Működés 

 

Az Egészségügyi Kar honlapjának adaptálása a megváltozott szabályozáshoz 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar nagy hangsúlyt fektet az aktuális híreken túl a 

rangos konferenciák megjelenítésére, illetve a kar történetében a jelentős események 

dokumentálására. Több hírhez kapcsolódik galérián keresztül képanyag is. A MAB (a 

Magyar Akkreditációs Bizottság) elvárásainak is meg kell felelnie a honlapnak, így 

rendelkezik egy, a felső ikonsorban helyet foglaló jelszóvédett akkreditációs füllel. Az 

akkreditációnak jelentős részét a kari minőségbiztosítás adja. A hallgatók kutatási 

potenciáljának növelését a Tudományos Diákköri Konferenciákra való felhívások, illetve az 

ezzel kapcsolatos kutatási témák megjelentetése szolgálja. A hallgatók mobilitási kedvét az 

ERASMUS programra való felhívások is segítik. Az ERASMUS program lehetőséget 

biztosít külföldi egyetemen képzésben való részvételre az Európai Unióban. Ezen 

információkat az 1. ábra mutatja be [3]. 

Az IHM rendelet alapján a kari honlap eleget tesz a szervezeti és személyi adatok 

megadásának. Teljes mértékben kielégíti a tevékenységre és működésre vonatkozó 

elvárásokat, amelyek elsősorban a „rólunk” fülön érhetőek el. Ami gazdálkodási adatokat 

illeti, a Miskolci Egyetem intézményi szinten teszi közzé a „dokumentumok” 

menüpontjában (www.uni-miskolc.hu). 

Összességében kijelenthető az, hogy az első három közzétételi egység [4], nevezetesen 

az elérhetőségi adatok, a szervezeti struktúra, a szerv vezetői a honlapon teljesül. A további 

közzétételi egységek (például a költségvetési szervek, gazdálkodási szervezetek, 

közalapítványok) jellemzően a Miskolci Egyetem intézményi honlapján érhetőek el. 

A mai korban minden szervezeti egységben elvárás mind a megfelelő minőségbiztosítási 

feltételeknek való megfelelés, mind az itt végzett hallgatók diplomás pályakövetési 

rendszere (DPR), mind a minőségbiztosítás rendszere. 

 

 

 

 

http://www.uni-miskolc.hu/
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1.  ábra. Az Egészségügyi Kar főbb menüpontjai 

 
A hírek, illetve az erre vonatkozó archívum kronológiai sorrendben elérhető a kar 

alapításától kezdődően. Ez a 2. ábrán látható: 

 

 
 

2. ábra. Hírek, archívum 
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 A technikai részletek tekintetében meg kell jegyezni, hogy az új honlapot a CMS 

(Content Management System) rendszere szolgáltatja, amely PHP és MySQL alapokra 

épül, nyílt forrású és ingyenes. Széles körben használják, folyamatosan fejlesztik, és 

biztonsági szempontokat teljesít. Összességében jónak mondható. 

  

Az általános közzétételi listák megfeleltetésének az alábbi paraméterek tesznek eleget: 

1. Hivatalos név (teljes név) 
 

2. Székhely 
 

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 
 

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi)  
 

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként)  
 

6. Központi elektronikus levélcím 
 

7. A honlap URL-je 
 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat 

elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, 

ügyfélfogadás helye, postacíme) 
 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati 

vezető neve  

10. Az ügyfélfogadás rendje 
 

Ezeket az elvárásokat az Egészségügyi Kar megújult honlapja teljesíti. A teljes általános 

közzétételi listáknak azonban a Miskolci Egyetem intézményi honlapjával [7] együttesen 

felel meg a kari honlap. 

 

Az érintett tiltakozási jogáról 

A törvény értelmében a tiltakozási jog az érintett nyilatkozata, melyben az ő személyes 

adatainak kezelését kifogásolja, illetve ezen adatok törlését kérelmezi [1]. A Miskolci 

Egyetem Egészségügyi Karán is él ezen lehetőség, amely elsősorban a képi információk 

közlésekor merülhet fel. A tiltakozás benyújtására nincsen formakényszer, élőszóban is 

gyakorolható, azzal a feltétellel, hogy az érintettől kell érkeznie. 

 

Nemzetközi kitekintés az információszabadságról 

A közzétételi listák megjelenése először az USA-hoz köthető. Gyakorlatilag ők indították el 

a közszféra internetes tartalmainak az egész világra kiterjedő szabályozását. A nemzetközi 

gyakorlatban talán az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró folyóirat a David Banisar által 

jegyzett “Freedom of Information around the World” [5], amelyben az összes ország 

információs jogállásáról ad egyfajta „helyzetjelentést”. Ezen jelentésben a magyarországi 

közszféra honlapjai is szerepelnek. Egy konkrét eset a 2006-os újdonságként megjelenő 

„Üvegzsebtörvény”, amely ebben az összeállításban is megjelent. Konkretizálva az esetet, a 

2006-ban publikált lapjában a magyar jogi aktualitásokat közli, mint például az akkor 

viszonylag újdonságnak számító „Üvegzsebtörvényt”.  
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A 3. ábrán a 2006-os folyóirat címlapja látható: 

 

 
 

3. ábra. A “Freedom of Information around the world” című folyóirat címlapja [6] 

 

Konklúzió 

A cikk létrejöttét az Egészségügyi Kar új honlapja ihlette. Ma Magyarországon a 

közszférában meg kell felelni bizonyos szabályozási követelményeknek. Az általános 

közzétételi listához való megfelelés Magyarországon alapkövetelmény. Ezeket a listákat az 

Egészségügyi Kar kari és a Miskolci Egyetem intézményi [7] honlapja együttesen 

biztosítja. A cikk szerzői munkájukkal elérték, hogy egy logikusan felépített, könnyen 

kezelhető, modern, a mai követelményeknek megfelelő, elsősorban az egyetemi hallgatóság 

szempontrendszerének is teljesítő honlap jött létre. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatómunka részlegesen a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő 

Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ, Élettudományi 

Műhely közreműködésével valósult meg. 

 

Irodalom 

[1] MAJTÉNYI László: Információs és médiajog I. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 

[2] MAJTÉNYI László: Az információs szabadságok – adatvédelem és a közérdekű adatok 

nyilvánossága. CompLex Kiadó, Budapest, 2006. 



 
92                   Mándy–Kiss-Tóth–Kissné Dányi–Szántó–Juhász–Podhorszky–Wagner                     
 

 

[3] www.ek.uni-miskolc.hu 

[4] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500018.ihm 

[5] BANISAR, David: Freedom of Information and access to government Records around 

the world. Privacy International, http://www.ati.gov.jm/sites/default/files/Documents/ 

freedomofinformation_0.pdf 

[6] BANISAR, David: Freedom of Information Around the World. Privacy Intenational, 

www.privacyinternational.org 

[7] www.uni-miskolc.hu 

http://www.ek.uni-miskolc.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500018.ihm
http://www.ati.gov.jm/sites/default/files/Documents/%20freedomofinformation_0.pdf
http://www.ati.gov.jm/sites/default/files/Documents/%20freedomofinformation_0.pdf
http://www.privacyinternational.org/
http://www.uni-miskolc.hu/

