t,i
it(],,:

lt:,iQ' il
'],

-

>t,

.l /'lt_l iQ

Csongrád Megyei Sziváwány Otthon
781201,6.

(XI.17.)

INTÉZMÉNYVEZET ŐI UTASÍTÁS
a

közérdekú adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendj érő1

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakbarr: Főigazgatóság) álta1
íenntartott Csongrád Megyei Szivárvány Otthon közérdekű a<latok megismerésének és
a kötelezően közzéteendő adatok rryilvánosságra hozatalának rendjéről szóló
szabá\yzatát (a továbbiakban: szabályzat) az információs önrendelkezési jogró1 és az
információszabadságró1 szóIó 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a jelen utasítás mellékletébenfoglaltak szerint
álIapítom meg:

l Az utasitás személyi hatálya az

és Múködési
Szabályzatában (a továbbiakban: IntézményiSZMSZ) rögzített személyi hatály
szerinti személyekre terjecl ki.

2
3

IntézménySzervezeti

Jelen utasítás 2016. novernber 1. napjárr lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni ke1l.
Jelen utasítás hatálybalépésévelegyidejűleg hatályát veszti valamennyi e tárgybarr
az intézményjogelődjénél kiaclott szabályZat/ vagy szabáIyzat azon rendelkezése,
amely a közérdekú adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalán ak szab ály o zásár a vonatkozi]<.

4 A

jelen utasítás mellékletétképező szabályzatot az intézmény mindenkori
vezetője köteles az alábbi esetekben felülvi:zsgálni és sziikség esetén annak

módosításához szükséges ir-riézkedések me8tételéről gondoskodni:

1
2
5

hatálybalépéstkövető évtől mirrderr naptári év január 31. rrapjáig,

jogszabáIyváltozást kijvetően - amennyiben a jogszabály másként nem
rendelkezik - a jogszabályváltozás hatályba lépésétkövető 30 (harminc)
napon belül.

Jelen utasitás mellékletét képező szabályzat tekintetében valamennyi, az 1. pont
szerinti személy köteles anrrak megismeréséről írásban nyilatkozni,

1
2

jogviszony létesítéseesetén legkésőbb

3

minden más esetben a ielen

a

jogviszony létrejöttekor,

íizetésnélküli szabadságot követő ismételt munkába álláskor a mllnkába
állást követő 30 (harrnirrc napon belül, vagy
u

tasítás hatályba lépésétkövető 30 (harminc)

napon belü1.

6

Jelen utasítást a helyben szokásos módon közzéteszem.

Hodmezőv.is.irhel1. 201o. tluvembL,I, l:.

1. ntelléklet
n 1-8/201,6. (XI.17 .) intézntémluezetői tLtasításh.oz

A
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon
sZabá'Lyzata
a

közérdekú adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendj éről

1.

Altalános rendelkezések

1.§ A

szabályzal szenlólyi lratálva az IntézrnénySzervezeti ós Műkiiclési
Szabályzatában (a továbbiakban: lntézt-trényiSZMSZ) rögzített szenrélyi lr;rtály
szerinii szcnréIyekre terjed ki.
2. § (1) A szabályz.at renclel,kezóseit kell alka]rrrazni az intéznrórry kezeléséberr lér,ő
]<özé:rdekii adatok rnegismelésére ir,átrr,trlci igérryek (a továbbia]<ban: adatigérrylés
vagy igérry) teljesítésóre irányg][ cljárás során.
(2) Az utasítás nem vorratkozik a kijzhitelíi rryil vántartásból iijrtéllíj,tilrvónyben
szab;1 lvozcltt adatszolgáltatásra.

3.§ A

szabáIyzat alkalrnazásában az infclrmációs örrrcrrclelkczési jogrcil ós az
információszabadságr,ó1 szLjló 2011. él,i CXIL tör\,ény (a tor,ábbiakban: Irrfotr,.) 3. §;iban meglratározott f ogallrlak az irárrvar-i tik.

4. § Az, irrtézményvez-et(íje felelős irz irrtézmér,y adatvéclelr-ni és adaibiztolrsági
rendszeréne]< kiépítéséért
és llrii kijcltetésée rt.

.

2.

A közérdekű adat igénylése

A közérdekű adat megismerésére irányuló Infotv 28. § (1) bekezdése szerinti
igérryt az intézményvezetője, vagy az általa írásban kijelijl| aclatvédelemértfelelős
munkatárs (a továbbiakban: adatl,édelemért felelős mr,rrrkatár,s) részérekel]
5. § (1)

bcrryújtani.
(2) A személyesen megjeleni igénylő szóban előterjesztett igényétaz crrc i] céha
rendszelesített, az 1. fiiggelék szerinti igénylőlapnak az intézrnóny vezetője, vagy az

adatvédelemértfelelős munkatárs általi kitail:ésével, vagy azzal megegyezij
adattartalnrú igénylós írásba foglalásával, majd annak igónvl(í általi aláírásár,al

konkretizzilja.
(3) A postai vagy elektronikus írton t(irkirr/i adirtigérrylést e az irrtézmén;lhorrlapjálól
letijlthetíj igényIőlap kitöltéséve], r,ag\l azza] nleeegyez<í adattarta]míl igé:rylós
benyújtásával van mód. Az atla ticénvlésekeltaz irrtézmónv a honlirpjárT megjelillt
elcktrolri]<rts postafiókcírrren, illetve ptlstacímcn fogadja.
(4) A (2) és (3) bekezdésekerr ]<ivüli, nrás címzettlrez érkező adatigényiéseket az
igényió egyidejű tájél<oztatása nrellett lralacléktaIanr-r l továbbítani kell az

in

téznrónyvezető, vagv az adatvédelenrért fclellís mlttr]<atárs részére.

(5)

Az

adatigénylés bcérkezésct követticn az intózmény vezetője, va,,y az
adatvédelemért felelős mrrnkatárs az igérryt nyilvárrtartásba veszi,
es vá]aJzadás
céljábtit elektroniktrs úton haladéktalantrl az adatot kezelő személyhez
vagy
szervezeti egységhez bvábbitja.
6,§ (1) Amennyiben az igérryt
ma8yal lryel,etl rryírjtották be, az intéznrény
'.em
vezetője az adatigénYlés,valamirrt az igér-ry teljcsítéséttaltalmazó
válasz lefordíiása

iránt haladéktalanu1 intézkedik.

(2)

A

ke11

megbízni.

fordításhoz elsősorban az intézményalka ln-razásában álló mtrnkatársak
nyelvismeretét kell igénybe venni, ennek lriányábarr a feladattal
kűlső szakembert
3.
7, § (1)

Az adatigénylés vizsgálata

Az intézmérrYvezetője vagy az adatvéclelemért fe]elős munkatárs

a beérkezett
adatigénylést rnegvizsgálva haladéktalanu1 ellerriírzi, lrogy
a) az adatigénylő az igérrylőlapot megfelelően tilltötte-e ki;
lt) a benyújtott igény a teljesíthetőséghez sztikséges aclatokat
tartalmazza-e;
c,) az igényelt adatok az irrtezmény kezeleseben
v.lnnak-e.
(2) Amennyiben az igóny nem tartalmazza a tel,iesitésó]rez
szükséges adatokat, vagy
az ac-latigénylő a megisrnerni kívánt aclatot nenr ttr.lja pontosan megjelölni,
az
intézményvezetője val:I az adatr,édelemért fe lelős n,.,nkatá.s
szüksé§ eseterr az

-

adatot kezelő személy vagy szervezeti egvsóg bevorrásával
- se8ítség;nyi-tit az
adatigérrylőnek a tarrtalmilag nregfeleló aclati8él-ryléslenyriltasauan,

megismg;n i k ívá n L arl a t, rl. körenek megha rározisába Il.
(3) Az igényt visszavontnak kell tekinteni, amennyiben

itt"trr"

u

az adatigénylő az igény
porrtosítására irárryuló írásbeli felhívásra lratáridriben nem vaiasrot,
urrőI o,
adatigénylőt a fellrívásban tájékoztatni kell. Arról, lrtlgy az igénylés
visszavontnak
tekintendő, az adatvédelemért felelős mrrrrkatárs amennyiben ilyen
személ,v
kijelillésre került - a fellrívásban foglalt lratáridő leteltét követő
3 napon beli-il
tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
(4) Az igény szóbarr történő módositása esctén a sziikséges
kiegészítéseketaz
adatvédelemértfelelős mr-rrrkatárs rávezeLi az iigyirat borítójára,
a postai úton vagy
elektronikus levélben tör.ténő pontosítás esetén a kiegészítéseket
az iigyirathoz

csatolja.

Az Tnfotv. sze,int elektroniktrsan kötelezően közzétecIrdő aclatokra
irányuló igény
esetében az irrtézlnóny vezetőie vagy az aclatr,étlelemért
felelős -,r.,kutá.,
tájékoztatja az igénylőt a közzétett aclatok porrtos felicIlretőségéről,
és arról,
(5)

tájékoztatással egyictejiíleg az igény teljesítettrrck tekiIrtcndő.
4.

lrogy a

Az adatigényl é s teljesítése

8, § (1) Az adatigénylést az Intézrnényaz Infotv. 29. (1)
§
- az igény beérkezését
követő legrövidebb idő alat! legfeljebb azonban 15 napon
uerlir - vigy iz) bekezdése
- ha az adatigénylésjelentós terjedelrnű, iIlet,e nagyszámú adatra vonatkozik, vagy

adatigénylés teljesítésea közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőíorrás aránytalan mértékűigénybevételéveljár, az

az

(1)

bekezdésben meghatározott határidő

egy

alkalomma1

15

nappal

meghosszabbítható - szerinti határidőn belül teliesíti.

Az

adatigénylésteljesítésérenyitva álló határidő meghosszabbításáról az
intézményvezetője dönt. A határidő meghosszabbításáról, az intézmény vezetője
va1y az adatvédelemért felelős munkatárs az igény benyújtását követő B (nyolc)

(2)

napon belül tájékoztatja az adatigénylőt.
(3)

Az adatigénylés teljesítésétőlaz Intézményvezető 8 (nyolc) napon belül írásban

tájékoztaLla a F őigazgatóság

illetékes szervét.

(i) Az 5. § (5) bekezdése szerint megkapott adatigénylésalapján az adatot kezelő
személy va1y szeívezeti egység az igényelt adatokat összegyújti, és az igénylést,
valamint az ígényeltadatokat tartalmazó dokumentumokat 8 (nyolc) napon belül
megküldi az intézményvezetője va1y az adatvédelemért felelős munkatárs részére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentációkat tartalmazó anyag
összeállítását megelőzően alaposan íeltételezhető, hogy az igényelt adatok teljes köre
az Infotv. 27. S Q), Q), (9 és (5) bekezJéseiberr íoglalt valamely ok miatt nem
ismerhető rne1, az adatot kezelő személy va1y szeívezeti e8ysé8 e tényről - az
elutasítás indokolásával együtt - a (4) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása céljából
tájékoztatla az intézményvezeiőjét.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok teljes körű, hiánytalan ősszeáIlítása az
adatot kezelő személy vagy szervezeti egység felelőssége, az adatok teljeskörűségét
az intézményvezetője vagy az adatvédelemért felelős munkatárs nem vizsgálja.
(4) Az intézményvezetője va1y az adatvédelemértfelelős munkatárs megvizsgálja,
hogy az igényelt adatok a minősített adat védelmérőlszóló 2009. évi CLV. törvény 3.
§ 1. pontja szerinti minősített adatnak, va1y azInfotv.27. § (2), (4) és (5) bekezdése
szerinti korlátozott nyilvánosságú adatnak minősülnek-e.
9. §

az igénylő az adatigénylés teljesítésénekmódját nem ielölte
meg, az igényt az intézményaz általa választott módon és technikai eszközzel

10. § (1) Ámennyiben

teljesíti.
(2) Amennyiben az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy
másolatokat kér, és azt személyesen kívánja átvenni, az intézmény vezetője vagy az

adatvédelemértfelelős munkatárs időpont egyeztetése céljából felveszi a kapcsolatot
az igénylővel.
(3) Az igényeit dokumentumok tanulmányozásának feltétele - az ügyirat részét
képező - a 2. t'íiggelékbenmeghatározott nyilatkozat igénylő általi aláírása.
(4) Az adatok tanulmányozására - az erle a célra kijelölt helyiségben - megfelelő időt
ke11 biztosítani. A bemutatott dokúmentum tanulmányozása során az adatok
biztonságát és változtatás-mentességét felügyelni kell. A megíelelő feltételek
biztosításáró1 az intézményvezetőie va1y az adatvédelemért felelős munkatáís
gondoskodik.
(5) Az igénylő jogosult a bemutatásra kerüit dokumentumokról jegyzeteket készíteni.

11. § (1) Amennyiben az adatszolgáItatás a kózérdekű adat előáilítása vagy másolása

költséget a közérdekű adat igénylőjéve1 kell
megtéríttetni. A költségek érvényesítésesorán az Info. törvény Z9. § (5) és (6)
bekezdése szerint kell eliárni. A költség jogcímen felszámolható összegek számítását
az tntézményaz önköltség számításra vonatkozó szabáIyzatában rögzítL
(2) Az adattgénylés teljesítéséneka másolatkészítést nem igénylő 1ehetőségeirő1,
valamint arró1, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítésmértékérőlaz igénylőt az tntézmény
vezetője v a1y az adatvédelemért felelős munkatárs az igény kézhezvételétkövető 8

miatt külön költséggel jár,

e

(nyolc) napon belü1 tájékoztatja.
(3) A másolat készítéséért
íelmerü]t költség mértékétaz intézményköltségtérítésként
állapítja meg.
(a) A költségtérítésösszegét számla alapjárr, az intézményáltal megadott kincstári

számlára történő átutalással vagy készpénzben, házipénztári befizetéssel kel1

megtéríteni.
5.

Az adatigénylés teljesítésénekmegtagadása

Az

igény megtagadásáról, részbeni megtagadásáróI az intézmény vezetője
dönt. Az adatigénylésteljesítése az Inío törvényben meghatározott okokból
iagadható meg, így
a) az Infotv. 27. § (1) bekezdésébenmeghatározott okbó1 (a közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelmérő1
szóló törvény szerinti minősíteti adat);
b) az Infotv. 27. S Q) bekezdésébenmeghatározott okból (A közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfaiták
meghatározásával - törvény a) honvédelmi érdekből; b) nemzetbiztonsági érdekbő1;
c) búncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;d) környezet- vagy
természetvédelmi érdekből; e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; í)
külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; g)
bírósági v agy kőzigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; h) a szellemi tulajdonhoz
íűződő jogr a tekintette1 korlátozhatja)
c) az Infotv. 27. S (4) bekezdése (a közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós
jogi aktus alap,ján az Európai, Unió jelentős pénzigy- vagy gazdaságpolitikai
érdekére tekintettel, be]eértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket
12. § (1)

is)

d) az Infotv. 27. § (5) bekezdése (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készítettvagy ógzitett, a döntés
megalapozását szolgáIó adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen
adatok megismerését - az adat megismeréséhezés a megismerhetőség kizárásához

íűződő kózérdek súlyának mérlegelésével- az azt kezelő szerv

engedélyezheti)
alapján.
(2) A jogorvoslati 1ehetőségekró1 szóló tájékoztatónak tartalmaznia ke1| hogy

vezetcíje

a) az igénylő

a közérdekű adatok megismeréséhez íűződő jogainak gyakorlásával
kapcsolatos jogsérelmére, vagy ennek közvetlen veszélyénekfenrrállására

hivatkozással

-

- a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(a

továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet;
b) az igénylő a közérdekű adat megisrr.erésére vonatkozó igényének elutasítása
esetén, annak közlésétő1 számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat;
c) amennyiben az igénylő az igény elutasítása miatt a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezésérebejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáró1, a vizsgáIat megszüntetésérő|, az Iníotv.55. § (1) bekezdés ll) pontja
szerinti lezárásáról szóló döntés, vagy az Infotv.58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételétkövető harminc napon belül lehet megindítani;
d) a perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van
helye,
6.

Az adatigénylés teljesítéséneklezárása

Az adatot kezelő személy, vagy szervezeti egység vezetője az igényelt adat
megismerésére szolgáló vagy annak kiadását megtagadó válaszlevél-tervezetet
tartalmazó ügyiratot papír alapon és elektronikusan megküldi az intézmény
vezetője, vagy az adatvédelemért felelős munkatárs részére,amennyiben ilyen
személy kijelölésre kerúlt. A válaszlevél-tervezetet az adatvédelemértfelelős
13. § (1)

munkatárs - amennyiben kijelölésre került - kiadmányozásra előkészíti az intézmény
vezetője részére.
(3) Az igény teljesítését,az igény elutasítását, illetve a felmerülő költségek
megfizetésétkövetően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kel1. A
személyes adatok törlése az intézményvezetője vagy a7, adatvédelemértfelelős
munkatárs felelőssége.
(4) Az Infotv. 30. § (5) bekezdése szerint nem nyilvános adat megismeréséről
- az Infoty. 26. és 27. §-aiban foglaltak figyelembevételével- az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint az intézményvezetője dönt.
7.

Az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok

Az elektronikus információszabadság elvének megfelelően az intézmény,
külön erre irányuló kérelem nélkül - Internetes honlapján ,,Kijzérdekű adatok"
14. § (1)

hivatkozás alatt közzétcszi
n) a közérdekű adatok egyedi adatigénylési rendjére vonatkozó, az lnfotv, 34. § (3)
bekezdése szerinti - e szabá|yzat 3. t'íiggelékébenmeghatár,ozott , tájékoztatót az
adatigénylés benyújtására biztosítoti elérhetősógekke1, r,alamint az igénylőlapot;
lt) az Iníotv. mellékletébenlijgzítetl általános közzétételi listában meglratárclzott
adatokat (a továbbiakban: közzétételi lista);
c) az intézményvezetője által kózéteendővé nl,i}y{nilgtt adatokat (egyedi közzétételi
Iista);

közbeszerzésről szólti törvény által meghatározott adatokat.
(2) Az in.tézmény az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettségének az intézmény

d) a

honlapja irrternetes poítálon tesz eleget, az ide feltöltijtt adatok elérlretőségétpedig a
Nemzcti Infokornmrrnikáciils Szolgáltató Zrt. Közadat programja keretében

míiköclteteit r,l',r,r,r,v.kozadattar.hu oldalra iljlti fel.
(3) A közzétételi listábarr megjelölt adatok összegyűjtése, az adattovábbító részére
tijrtónő továbbítása, valamint az adatok folyarnatos karbarrtartása az intézmény
vezetőjének vagy az adatvédelemértfelelős munkatársnak a feladat- ós hatásköre.
(4) A (3) bekezdés szelinti adatok felelijse gondoskodik a kezelésébenlévti
közérdekű adatok, adatbázisok és nyilvántartások adatainak lritelességérő1, a
továbbított adatok renclszeres frissítésérijl,valamint az cgységes közadatkcreső
rendszerbe tor,ábbíiarrdó kcizérdekű adatok tartalmának előállításáró1.
(5) Az intézményhonlapja interrretes portálla az adatfeltöltést és az egységes
l<iizpclnti kózadatkeres(j lendszerbe törtérrij adattovábbítást az intézmérryvez,etője,
va1y a7, általa írásban kijclöIt szelmóly vóg:.i.
(6) Amenrryíben az Intézmóny saját honlappa1 nenr lendelke z,ik, úgy a fentieket azzal
az eltérésselkell alkalmazni, hogy az Intézmény a közzétételi kötelezettségének a
közérdekű adatok e]ektrorriktrs közzétételére, az egységes közadatker:eső rendszerre,
rraiatnint a központi jegyzók adattartalmára, az ac{atintegrációra vc'lnatkozó rószletcs
szabály6(1[| szóló 305/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet 12. §_ban íögzítettek szerinti
l<özporrti lrorrlapon tesz eleget.
8.

Záró rendelkezések

jogszabályváItozás
folytán jelen szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok
renclelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe
minden kúlön rendelkezés nélkii1 a hatáiyos jogszabályi rendelkezéslép.
15. § (1) Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépésétkövetően

(2) Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépésétkövetően jogszabáIyváltozás

folytán a hatályos jogszabá|y a jelen szabályzatban foglalt értelmező rendelkezéstől
eltérően határoz meg valamely fogalmat, akkor ezen rerrdelkezés helyébe minden
további rendelkezés nélkii1 a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés lép.
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intézményvezető

1.

fiiggeLék

a 18l2016. (XL.17.) intézmény|)ezetői LLtasításhoz

IGENYBEJELNETŐ LAP
közérdekű adat megismeréséhez
(Az adatigénylésteljesítésének1ezárását követően a személyes adatokat a szabá|yzat
13. § (3) bekezdésóben foglaltaknak nregfelelően tiirölrri kcll.)

A közérdekú adat megismerésétigénylő neve (magánszemóly

ncve,. jogi vagy jogi

:T::i:::]
A
:::::*]:::::_"]:::::_"::::T::!1-:l:]::]:'"::::::llii], .,
:::,:]]:::::]::::::'::::

*i:::::"::::
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,

kópviselií neve (magánszemóly ncvc, jogi vagy jogi szcnrótyisóggel ncm

:,

Levelezési cím: ...,...,..........

A közérdekííadatokat'
@személyesery csak az adatok megtekintéséve1 kívánom megismerni
o)személyesery az adatok megtekintésévelkívánom nregismerni és azokról másolatot

kérek
@a

másolatot papír alapon @személyes átvétellel, @postai úton kérem

Oa

másolaiot számítógépes adathordozón @CD-n, @PenDrive-n kérem

@a

másolatot elektronikus levélben továbbítva kérem

Jelen igénybejelentő iap aláírásáva1 tudomásrrl veszem, llclgy az, adatvédeiemért
felelős munkatárs a közérdekú adat megismerésérebenyújtott igényemet

l

vtDDZdvU,ltLltal\ tekinti,
amennyiben a/,
a7, .rlLar.1rtr
általarn rógrtycrl
igérryelt kijzérdekií
N(rZcILltjl\lt dudt
li visszavontnak
lE.NIl tLl/ dulvruryIUErL
adat a.a

teliesithetőség erdekében tör,ténő ponbsítása, kiegészítésesziikségessé válik, és az
adatvédelemért felelős munkatárs megkeresésérea szükséges információkat nem
adom meg.
Dátum:

-_]

l

2.

n 1, B l 2 0 1 6. (XI. 17. ) intézm ény a eze tő i

fiiggelék
u t asít ásho z

iRATBETEKINTESI NYILATKOZAT

Alulírott (igénylő. neve/megnevezése]): ....,...
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy

l. az

alább felsorolt iratokba

a mai

napon betekintettem, melyekről az

Igónybejelerrtii Lapon rnegjelölt formában más<.llatot kórek i nem kérek.
A betekirrtésre bocsátott kijzérdekű adatok meghatározása:

,

:,,.;,;;,;;;;;;",,;

;;;;;.;;;

;,;-,,"lo,n",

"o;;;;;;,.;-;.;.;

önrendelkezési jogrcil és az információszabadságlól szóló 2011. évi CXil.
tiirvényben meghatározottak szerint használom fe1 és kezelem, figvelemmel
egyúttal a magyar jognak a szernélyhez íűződő jogok, valamint a szellemi
alkotások védelmérevonatkozó szabályaira is.

3. a mai napoll az alább felsorolt iratokrcíl az Igénybejelentő Lapon megjelölt
alábbi formában készített másolatoi átvettem.
oa másolatot papír alapon oszemélyes átvétellel, opostai úton kérem
oa másolatot számítógépes adathordozón oCD-ry oPenDrive-n

a közérdekű adalot igénylő

1Az adatigénylésieljesítósének Iezátását kijvetően a szernéIyes adatokar az utasítás
bel<ezdésébenfoglaltal<nak megfelelően törölni kell,
10
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13. § (3)

3.

fíiggelék

a 18l2016. (XI.77.) intézntényuezetői tLtasításltoz

TÁJEKozTATó a xözÉnoEKű ADAToK EGvEDI lcÉNyrÉsÉnőr
AltaIáuos infonnációk

Az információs önrerrde]kezési iogrcil és az infclrmációszabatl sá grcil szóló 20] l. ér,i
CXiT. tt)rvény értelmébcna kiizérdci<ű ós a kijzórclekbőI nvilr.ános adaiclk (a
kx,ábbiakban cgyiitt: ktizór,dckii aclat) legisnrerósc 1ránt bá rki
a) szóban,
b) írásban vagy elel<tlclrrikrrs úton a lronlaprcll letiiltlrető igtjrr1,iiílap ]<itöitésével,
v agy az,z,al megegyező aclattarta] rrrú igén,vlós berryújtásával
igetnyt nyújthat be.
rT

A közérdekíí adat megiunetóséte irályltló ig6nlek bentlíLjtásfunk

m.óclja

l.

Szemé]vesen az intézmérrl,ben(<intózmen1, címe>) az irrtézmény vezetője, vagy az
általa kijelölt adatvédelemértíelelős személy által töíténő írásba foglalássa1,

Z.

Írásban az intézmény címén(<cím> pclstai címerl.)

3.

Elektronikus úton az <emai1> círrren.

A közórdekíí adatok negismet"ésére irfunluló igénqek teljesítésó:rck reurlje

l1a az igény előterjcsztóscko1, vagy ;tz ,lliárás bálmellv kósijbb:i sz,akaszában az
;illapithaki rneg, lrogy az igónvben szcreplő adaklkat vagv azok c*y rószót nem az
'
intózl-nér-rf kezeli, az igénylő egyidejii ériesítésemellett az igény halacléktalanr,rl
megkiilclésre kerül az illeté]<es szervhez. Abban az esetben, ha az i]letókes szerv neln
állapítható meg/ az igónylőt crr(5I az intózmény értcsíti.
Az irrtózmónv az igénynek a lehetií legrövidc.bb időrr bclül, de legkós(ibb az
irrtézménvhez történő beér,kezéstijl,iiletve a szóbarr c.líiterjt sztett igét"rv irásbzT
foglaiásátii) számított 15 rrapon belil] iesz eleget. Ha az adatigérryJésjeler-rtiis
ter:jedelmíí, illetve nagvszámír adatra vonatkozij<, ez a ]ratáridő cgv alkalonrnTal,
)egfeljebb 15 nappal mcghosszabbítlraki, anrelvriil az adatigénrli(ít trz irrtéznrétry8
n;rpon beliil tájékoztatja. Az igény teljesítésénekmegtagatlásár:ól ós arrnak irrdokair,ó]
8 rrapon belül az intéznrérryler,élberr, vagy amenrryiben az igónv e]cktror. ikrrs írtort
ór,]<ezett ya1y az igónybcn az elektronikus lt-r,c]ezési círn fcl van tiintctvc,
olcktrorrikusan tájékoztatást kiilc1 az igórrylőnek.
Az adabkat tartalrnazó clokunentrtmt,ól az igényl(ínrástllaklt kaphat. A rrrástllat
készítéséér,t
az, az.z,al kapcsolatball íelmeri]it l<iiltsóg irróI,tékéig terjediíeln
köitsógtórités állapítható nrcq, anrclvltck ilsszegór,ől az igórryliit a teljesítést
rncgelőzően az intéznrény tájókoztaqa, Ha a d okr"r n rcn ttr r-r-r jclcntős terjcdclmíi, a
1,1,

másolat iránti igény a költségtérítésmegfizetését követő 15 napon belül teljesíthető,
melyr(íl az igónylőt az- igérry kézhezvételót követő 8 lrapon belül az intézmóny
tájékoztatja.

Jogoraoslat

Az igénylő a közérdekú adat

megismeréséle vclnatko zó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meglrosszabbított) határidő eredménytelen elteltc
esetón, valamint - ]ra a ktlltsógtórítést nem fizette meg - a másolat készítéséért
megállapított költségtérítésösszegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.
Az adatigérrylő a közéi:dekíí adatok megisrneréséhezí(tződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértésesetén a Nemzeti Adatvédelmi és Iníormációszabadság
Hatciságlroz (1125 Budapest, Szllágyi Erzsébet íasor 22lC.) is fordulhat.
Az igénylő a közérdekú adat megismerésére vonatkozó igényénekelutasítása esetén
birósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen eltcltótől, illetve a l<öitségtérítésmegfizetésóre vonatkozó ]ratáridó
lejártától számított lrarminc napon belü1 lehet m€gindítani. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy ar másolat készítéséért
megállapított költségtérítésössze8e miatt
az igénylő a Nenrzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést
tes7-, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről vagy |ezárásáró|, továbbá az adatkezelő jogsérelem oívoslására,
illetve annak közvetien veszélye rnegszürrtetésér,e történő íelszólítása eredményéről
szóló értesítéskézhezvételétkövető harminc napoíl belül lelret megindítani.
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