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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2014-ES ÉV II. FÉLÉVI 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ SZABAD HOZZÁFÉRÉSRŐL 

 

 

A közérdekű inform{ciókhoz való szabad hozz{férésről szóló 200l/544-es törvényt a 

közhatóságok és állampolgárok, a kereskedelmi egységek és a média közötti kapcsolatok 

hatékonys{g{nak megnövelése érdekében fogadt{k el. A törvény konkrét felelősségeket 

szab ki a közintézmények sz{m{ra, a közérdekű inform{ciók szolg{ltat{sa terén, valamint 

meghatározza a tevékenység hatékonysága érdekében szükségesnek tartott lépéseket. 

A kinevezett személyek az intézmény keretén belül biztosítj{k a közérdekű 

információkhoz való szabad hozzáférést, az érdekelt személyek számára biztosítják 

ingyenesen az űrlapokat, közlik az igényelt inform{ciókat, az adminisztratív jellegű 

óvásokra válaszolnak a 2002/123-as kormányhatározat mellékletének 16. szakaszában 

előírt hat{ridők betart{s{val, iktatókönyvbe vezetik és sz{mon tartj{k a 2002/123-es 

kormányhatározat 14. szakasz{nak 2. bekezdésében előírt dokumentumokat, valamint évi 

jelentést {llítanak össze a közérdekű inform{ciókhoz való szabad hozz{férésről. A 

közönségszolg{lat, valamint a közérdekű inform{ciók szabad hozz{férésének biztosít{sa a 

Kovászna Megye Tanácsa székhelyén való közérdekű inform{ciókat tartalmazó 

tanácshatározatok és elnöki rendeletek kifüggesztésében is megnyilvánult. 

Kovászna Megye Tanácsának célja, a fent említett törvény értelmében a folyamatos 

információ biztosítása az intézmény tevékenységére vonatkozóan, valamint az intézmény 

és az állampolgárok, kereskedelmi egységek és a média közötti kapcsolatok 

hatékonyságának megnövelése. Kovászna Megye Tanácsának 2005/22-es határozata a 

sajtókapcsolatokra vonatkozó szabályrendszer jóváhagyásáról, szabályozza az újságírók 

akkreditálását, sajtókonferenciák és az interjúk megszervezését. 

2014-ben a román és magyar nyelven megfogalmazott sajtóközlemények által 

biztosította Kovászna Megye Tanácsa a média részére az információk közlését A 

sajtótájékoztatók az elnök vagy az alelnökök indítványozására kerülnek megszervezésre 

szab{lytalan időközönként, vagy bizonyos rendezvények alkalm{val. 

 Úgy a sajtótájékoztatókat, mint a sajtóközleményeket az erre a célra kinevezett 

tisztviselő készítette elő. A fent említett kiközlési eljárások mellett, meg kell említenünk, 

hogy minden közérdekű inform{ció és dokumentum (a tan{csülések anyagai, programok 

és stratégi{k stb.) a média képviselőinek rendelkezésére lettek bocs{tva közvetlenül 
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intézményünk szóvivője {ltal, valamint Kov{szna Megye Tan{csa vezetősége {ltal, az 

előzőleg megszervezett interjúk keretében. 

Az intézmény szervezési és működési szab{lyzat{nak jóv{hagy{s{ról szóló 

Kovászna Megye Tanácsának 2006/132-es határozata mellékletének 48-as, valamint az 50-

es paragrafus 3. bekezdésének értelmében a megye tanácsának ülései és a szakbizottságok 

ülései általában nyilvánosak, hasonlóképpen a konferenciák és Kovászna Megye 

Tan{cs{nak rendezvényei is, amelyeken a sajtó képviselőinek részvétele biztosított. 

A közérdekű inform{ciókhoz való hozz{férhetőség a Közönségszolg{lati és 

Kérvény, valamint a Kül- és Sajtókapcsolati Részlegek keretén belül van biztosítva, 

ugyanakkor, intézményünk saját kiadványaival és honlapjával is hozzájárul az 

információközléshez. 

A hivatalból kiközlendő közérdekű inform{ciók, ahogyan azok a 200l/544 törvény 5. 

szakasz{nak első bekezdésében elő vannak írva- a 2006/136. elnöki rendeletben vannak 

szabályozva. 

A 2002/123. kormányhatározat 27-szakasz{nak első bekezdése értelmében évi 

jelentést kell készíteni a közérdekű inform{ciókhoz való szabad hozz{férésről, ez a 2014. II 

félévében a következőképpen zajlott: 

1.) a közérdekű inform{ciók kérvényezéseinek sz{ma: 14 

2.) a kérvényekben szereplő tém{k: 55 

- Közbeszerzéssel kapcsolatos adatokat kérvényeztek 10 

- Kovászna Megye Tanácsa tevékenységi jelentését kérték 1 

- Egyes törvénykezések életbeültetésével kapcsolatos információkat kérvényeztek 5 

- Beruházásokkal kapcsolatos adatokat kérvényeztek 10 

- fogyatékkal élő személyek védelmével és támogatásával kapcsolatos információkat 

kérvényeztek 2 

- árvíz által okozott károkkal kapcsolatos adatokat kérvényeztek 3 

- reklámanyagok látványos helyen való elhelyezését kérték 3 

- víz és szennyvíz csatorna rendszerrel, valamint a köztisztasági szolgáltatásokkal 

kapcsolatos információkat kérvényeztek 13 

- a csal{don belüli erőszak {ldozataival foglalkozó szolg{ltat{sok finanszíroz{s{val 

kapcsolatos adatokat kérvényeztek 8 

 

 

3.) - Beiktatott és más intézményekhez átirányított kérvények száma -3 

4. ) különböző okokból visszautasított kérvények száma, az okok függvényében: 

- kivételezett témák: - 

- adatb{zisban nem szereplő tém{k: - 

- ok nélkül: - 

- más okok: - 
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5.) kérvények száma a beadási mód függvényében: 

- papírformátumban: 1 

- elektronikus formátumban: 13 

- szóban: 0. 

6.) természetes személyek által benyújtott kérvények száma: 0 

7.) jogi személyek által benyújtott kérvények száma: 14 

8.) panaszok száma: 0 

- a kérelmező jav{ra: - 

- elutasított: - 

- megoldása folyamatban: - 

9.) Bírósághoz intézett panaszok: - 

- megoldott a panaszos javára: - 

- elutasított: - 

- megoldása folyamatban: - 

10.) Az igényelt közérdekű inform{ciók fénym{sol{sból sz{rmazó jövedelmek:-. 

A közérdekű inform{ciókhoz való szabad hozz{férésről szóló 200l/544-es törvényt a 

lakosság nem nagyon ismeri és ennek következménye, hogy kis számban fordulnak az 

intézményhez.   

A lakosság informálására megyei szintű kamp{nyokat rendezünk szórólapokkal, 

plakátokkal és reklámokkal. 

 

 

Szerkesztette, 

KOVÁCS Angela 

szaktanácsadó 

 

 

SZTAKICS István Attila 

ügyvezető igazgató 

 


