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1. ALTALANoS RENDELKEZESEK

A Szilvdsv6radi Allami M6nesgazdas5g (a tovdbbiakban: M6nesgazdas6g) az inform5ci6s
onrendelkez6si jogr6l 6s az inform5ci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXll. tdrv6ny
(tovabbiakban: Tv.) 30. $ (6) 6s 35.S (3) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapl6n, a
koz6rdekii adatok elektronikus kozz6t6tel6re, az egys6ges kozadatkeres6 rendszerre,
valamint a kozponti jegyzek adattartalm6ra, az adatintegr6ci6ra vonatkoz6 r6szletes
szab5lyokr6l sz6l6 305/2005. (Xll. 25.) Korm6nyrendelet (tovdbbiakban: R.) alapj6n a
mUk6d6se sor6n keletkezci koz6rdekU 6s koz6rdekbrjl nyilv6nos adatok kozz6t6tel6nek
rendj6rcil a kovetkezcik szerint rendelkezik:

2. A SZABALYZAT CELJA ES HATAIYI
A M6nesgazdas6g m[ikod6se sor6n keletkez6 k6z6rdekU adatok nyilv5noss6g6nak
biztosit6sa, a k6z6rdek[i 6s a k6z6rdekbcil nyilvAnos adatok kozz6t6tel6vel kapcsolatos
feladatok meghat6roz6sa, az egyseges i.igymenet 6s felelcissegi rend kialakit6sa, az
inform6ci6-6raml5s naprak6szs6g6nek biztosit6sa 6rdek6ben hozza a jelen
Szab5lyzatot.

A szab6lyzat szem6lyi hatelya kiterjed a M6nesgazdas6gn5l foglalkoztatott
munkavSllal6kra, valamint a munkav6gz6sre i16nyul6 egy6b jogviszony keret6ben
foglalkoztatott szem6lyekre, akik k6zerdek[i adatot vagy koz6rdekb6l nyilvenos adatot
tartalmaz6 adatkezel6st v6geznek.

A szab6lyzat tdrgyi hat6lya kiterjed a M6nesgazdas6g altal folytatott minden olyan
adatkezel6sre 6s adatfeldolgoz6sra, amely koz6rdek[i vagy k6z6rdekb6l nyilv5nos adatot
tartalmaz, fuggetlenUl att6l, hogy az adatkezel6s, adatfeldolgozas teljesen vagy reszben
automatiz6lt eszkozzel, valamint manualis m6don tort6nik.

A M6nesgazdasAg a kovetkez6 jogszab6lyokat alkalmazza a koz6rdekU adatok k6zz6t6tel6vel
kapcsolatban:

. az informSci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informaci6sszabads5gr6l sz6l6 201 1. 6vi
CXll. torv6ny (lnfotv.)

. 2015. evi CXL|ll. torv6ny a kozbeszee6sekrcil o 368/201 1 . (Xll. 31 .) Korm. rendelet az
ellamh6ztartAs16l sz616 tdrv6ny v6grehajt5s616l

. 305/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet a k6z6rdekU adatok elektronikus kozz6t6tel6re, az
egys6ges kozadatkeres6 rendszerre, valamint a kbzponti jegyzek adattartalm{ra, az
adatinteg16ci6ra vonatkoz6 reszletes szab6lyokr6l

. 30'l/2016. (lX. 30.) Korm. rendelet a kdz6rdek( adat ir5nti ig6ny teljesit6s66rt
meg5llapithat6 k6lts6gt6rites mert6ke16l

o 1812005. (Xll. 27.) IHM rendelet a kozz6t6teli list6kon szerepl6 adatok kozz6t6tel6hez
szUks6ges kozz6teteli mintdkr6l

A Szab5lyzat k6szit6s66rt, aktualiz6l6s66rt az adatv6delmi tisztviselrj, a betart6s66rt 6s
betartat6s66rt a SzabAlyzal szem6lyi hat6lya al6 tartoz6 valamennyi szem6ly fele16s.

A SzabSlyzat alkalmaz6s5ban az egyes fogalmak:

Adatfelel6s: az a kozfeladatot elldt6 szerv, amely a koz6rdekfi adatot el65llitotta, rlletve
amelynek a mUk6dese soren keletkezett.

Adatkrizl6: az a kozfeladatot ell6t6 szerv, amely az adatfelel6s Allal hozzA eljutatott adatait
honlapon kdzz6teszi.
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Egys6ges k6zadatkeres6 rendszer: A szerv kdzerdekU adataihoz val6 egys6ges
szempontok szerinti elektronikus hozzdfer6st 6s a koz6rdekij adatok kdz6tti keres6s
lehetcis6g6t a k6zigazgat6si informatika infrastruktu16lis megva16sithat6s6genak biztositAs66rt
felelSs miniszter dltal m[ikodtetett egys6ges kozadatkeres6 rendszer biztositia.

Elektronikus ktizz6t6teli kdtelezetts6g: a k6z6rdek[ adatot kezel6 szerveket terhelS, az
lnfotv. Sltal el6irt kotelezetts6g. Az elektronikus kozzeteteli kdtelezetts6g nem mds, mint
egyedi adatig6nyl6s n6lkiili k6zz6t6tel, amely dltal proaktiv (k6r6s n6lkUli, automatikus)
adatszolg6ltat6s va16sul meg.

Erv6nyess6gi id6: az az 6v, h6, nap, szUks6g eset6n 6ra, perc szerint feltLintetett id6pont,
ameddig a nemzeti min6sitett adat nyilvenossegra hozatal6t, illetve az arra feljogositotton
kivtili minden megismerhet6s6g6t a min6sit6 kotlelozza.

lnform5ci6szabads6g: a k6z6rdekii, valamint koz6rdekbcjl nyilvanos adatok
megrsmer6s6hez 6s terjeszt6s6hez fiiz6d6 alapvet6 jog, mely elcisegiti a kozhatalom
gyakorlesAnak demokratikus kontrollj6t 6s a kozint6zm6nyek 5tl5that6s5g6t (transzparencia).

Kriz6rdekb6l nyilvenos adat: a koz6rdek0 adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olyan adat,
amelynek nyilv6nossegra hozataldt, megismerhetcis6get vagy hozz6f6rhetrjv6 t6tel6t torv6ny
koz6rdekbcil elrendeli.

Kdz6rdekii adat: az allami vagy helyi M6nesgazdas6gi feladatot, valamint .jogszabdlyban
meghatdrozott egy6b kozfeladatot ellet6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben l6vci 6s
tev6kenys6g6re vonatkoz6 vagy kozfeladat6nak ellSt5sSval osszefiigg6sben keletkezett, a
szem6lyes adat fogalma ala nem es6, bermilyen m6don vagy form6ban rogzitett informdci6
vagy ismeret, fUggetlentil kezel6s6nek m6dj6t6l, 6n6ll6 vagy gyUjtemenyes jelleget6l, igy
kLilondsen a hataskorre, illet6kess6gre, szervezeti fe16pit6sre, szakmai tev6kenys6gre, annak
eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajt5kra 6s a m0kod6st szabdlyoz6
jogszabdlyokra, valamint a gazd5lkoddsra, a megk6tdtt szerz6d6sekre vonatkoz6 adat.

K6zfeladatot ellit6 szerv: az illami vagy helyi M6nesgazdasAgi feladatot, valamint
jogszab6lyban meghat6rozott egy6b kozfeladatot ell5t6 szerv vagy szem6ly.

Uzleti titok: a gazdasegi tev6kenys6ghez kapcsol6d6, titkos - eg6szben, vagy elemeinek
osszess6gek6nt nem kozismert vagy az 6rintett gazdas6gi tevekenyseget vegzrj szem6lyek
szemira nem konnyen hozzli5rhelS -, enn6lfogva vagyoni 6rtekkel bir6 olyan t6ny,
t6j6koztatds, egyeb adat 6s az azokb6l k6szi.ilt osszedllftas, amelynek a titokban tart6sa
erdek6ben a titok jogosultja az adott helyzetben 6ltal6ban elvdrhat6 magatart6st tan0sitja.

V6dett ismeret (know-how): vedett ismeret (know-how) az tzleti titoknak mincisijld,
azonosit5sra alkalmas m6don rogzitett, m(szaki, gazdasagi vagy szervez6si ismeret,
megoldds, tapasztalat vagy ezek ossze5llit5sa.

3. ALTALANoS RENDELKEZESEK

A M6nesgazdaseg honlapjat a www.menesqazdasae.hu cimen mUk6dteti, ez6rt olyan
adatfelel6s, aki saj6t ddnt6se alapjdrn maga teszi kozz6 az adatot, (ktrlon adatkozl6
kdzremukod6se n6lkul) emiatt a M6nesgazdasdg az R. alapjan saj6t honlapon k,zzetevo
adatfelel6snek min6sUl. A Tv. vagy mds jogszabdly alapjan a M6nesgazdasdg es az
M6nesgazdasdg honlapjdn kozz6 teend6 koz6rdek( adatok 6s k6z6rdekbril nyilvSnos adatok
a szerv honlapj6nak nyit6lapjdn ta16lhat6 f6cimekr6l 6rhet6k el.

A honlapon a Tv. 33.9 ( 1) bekezd6s alapj5n a Tv. 1. szdm0 mell6klet6ben meghaterozott
AltalSnos k6zz6t6teli listaban szereplci adatok mindenki sz6mara, szem6lyazonosit6s
n6lktil, korl6toz6st6l mentesen, kinyomtathat6 6s r6szleteiben is adatveszt6s 6s torzul6s
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n6lkul kimasolhat6 m6don, a betekintes, a letolt6s, a nyomtatas, a kim6sol5s 6s a h6l6zati
adat6tvitel szempontj6b6l dijmentesen el6rhetcik. A kozzetett adatok megismerese
szemelyes adatok k6zl6s6hez nem kothet6.

A kotelezcien kozz6teend6 adatokon klvtil elektronikusan mas koz6rdek( adat is kozze
tehetci.

A koz6rdek[i adatok k6zirl kiemelt figyelmet kell forditani az M6nesgazdas6g
gazdAlkodeseval, p6nzugyi helyzet6vel kapcsolatos adatokra, ide6rtve:

. p6nztigyi gazdelkod6s keret6n belUl a kolts6gvet6s 6s a z6rsz5mad6s,

. az Ev6pa Uni6s 6s 5llami p6nzeszkozok (c6ljelleg( m(kod6si tamogatasok),
fe.lleszt6si t6mogat6sok,

. a kozpenzek felhaszn6l6sa 6s az erre k6tott szerz6d6sek,

. az M6nesgazdas5g feladatelldt6sa sorSn kotott szerzcid6sek,
vagyongazd6lkod6ssal kapcsolatos szerz6d6sek nyilvdnoss6gra hozatal6ra.

4. AKOZZETTTELI LISTAK

a) A k6zz6t6telre kotelezett szervek tevekenys6giikhdz kapcsol6d6an az 1. mell6klet
szerinti 6ltal5nos kbzz6t6teli listaban meghatarozott adatokal az e szaberyzat 1.
mell6kletben foglaltak szerrnt kozz6teszik.

b) Jogszab6ly egyes 5gazatokra, a kozfeladatot ellet6 szeMipusra vonatkoz6an
meghatdrozhat egy6b kozz6teend6 adatokat (k0l6nos kozz6teteli lista).

c) A kozz6t6telre kotelezett szerv vezetcije a Nemzeti Adatv6delmi 6s
lnformdci6szabadsdg Hat6sdg v6lem6ny6nek kik6res6vel, valamint jogszabdly a kozfeladatot
ell6t6 szervre, azok irdnyit6sa, felugyelete alA larloz6 szervekre vagy azok egy r6szere
kiterjed6 hatdllyal tovSbbi kotelez6en kozzeteend6 adatkdrt hat6rozhat meg (egyedi
kozz6t6teli lista)

1.1. Kdzz6t6tel, helyesbit6s, frissit6s 6s eltrivolitrls

A kozz6t6teli adatfelel6sok a kivdnt kozz6t6telt megel6z6en legal6bb 3 nappal
a kdzz6l6leli felel6s rendelkez6s6re bocsStjSk a kozz6tenni klvdrnt adatokat,
melynek megfelelci formAtumra igazitasAban seglts6get nyujt az informatikus. A
kdzzatatelre sz5nt adatokat az e-mailes levelez6 rendszeren kereszttil kell
eljuttatni a k6zz6l6teli felelSs r6sz6re.

A kozz6t6teli adatfelel6sok felel6sek az6rt, hogy a munkakor0khdz kapcsol6d6
k6zz6l6telre koteles adatok a kozz6t6telre felelcis szem6ly r6sz6re elkr.ildesre
keri.rljenek 6s a kozz6t6teli adatfelel6s6k felelnek a kozz6tett k6z6rdek( adatok
hiteless6g66rt.

A kozz6t6teli felel6s felel az6rt, hogy a k6ztisztvisel6k 6ltal eljuttatott
k6zz6t6telre kdteles adatok a megfelel6 id6ben a honlapra feltolt6sre kertiljenek.

Az informatikus gondoskodik a kozz6tett adatok ment6s6r6l.

A kozz6t6teli felel6s a k6zz6letl adatok fontoss6g5t, idciszer(s6g6t 6s
6rtelmezhetrjs6g6t a k6zz6t6telt kdvet6en is folyamatosan figyelemmel kis6ri.

A kozz6tett koz6rdeku adatok pontatlannd, t6vess6 vagy id6szeruflenn6 v5l6sa eset6n,
illetve ilyen koz6rdek( adatok felt5r5sa eset6n a kdzz6t6teli adatfelel6s 5llltja elc! a
helyesbitett, vagy frissitett koz6rdeku adatokat tartalmazo, kulon jogszab5lyban
meghatdrozott kozz6t6teli egys69eket, 6s azokat a krizz6t6teli felel6s ism6telten kcizz6teszi.

oldal 4 / 24



Ha sajat honlapon kozz6tett adatot kell eltevolitani, a kozz6t6teli adatfelel6s altal
megjelolt id6pontban, ennek hi6ny6ban halad6ktalanul a kozz6t6teli felelcis koteles
int6zkedni az adat elt5volit5s516l.

4.2. A kbzz6l6tellel kapcsolatos egyes feladat+s hatask6rdk

a) Cseri D5vid igazgat6

. megallapitja 6s sztiks6g eset6n modositja a kozz6t6teli szab5lyzatot,
o meg6llapitja 6s szrlkseg eseten m6dositja a M6nesgazdas6g egyedi kozz6t6teli

list6j5t,
. meghaterozza a szabelyzat v6grehajt6s6val kapcsolatos egyes munkakori

feladatokat,
. a k6zz6t6tellel kapcsolatos feladatok nem megfelelci teljesit6se vagy

elmulaszt6sa eset6n, a szabalyzatot m6dositja 6s megteszi a sz0ks6ges
int62ked6seket.

b ) Antaln6 G6czi Emese kozz6t6teli felel6s, adatv6delmi tisztvisel6

. gondoskodik a kozz6t6teli list6kon szerepl6 6s kozz6t6telre 6tadott adatok pontos,
naprak6sz 6s folyamatos kozz6t6tel616l,

. a kozz6tett adatok id6szerfis6g6t, olvashat6s6g6t 6s 6rtelmezhetcis6get
folyamatosan fi gyelemmel kis6ri,

. figyelmezteti a kozz6t6teli adatfelelcist a sztiks6ges adatfrissit6srcil,

. elk6sziti az egyedi kozz6t6teli lista szerinti kozz6t6teli egys6geket.

c) lnformatikus:

. kialakitja a honlap strukttir5j6t, tartalmet 6s form5j5t,

. -gondoskodik az adatok jogosulatlan megv5ltoztat5sa, torl6se,
megsemmisUl6se, s6rijl6se elleni v6delemr6l, a s6rillt adatok
helyre5llitSs616l;

. figyelemmel kis6ri az altalenos 6s egyedi kozz6t6teli lista adatainak frissit6s6t,

. seglti a k6zzdt6leli felel6s napi munk6rjdrt,

. folyamatosan ellen6rzi a honlapon kozz6tett kozz6t6teli egys6gek megfelel6
olvashat6sSg5t,

. a kozz6t6teli list6knak megfelelcien elvbgzi az archiv6l6st, biztositja az archiv
6llom6ny elerhet6seget.

d) Kozzeteteli adatfelel6s - a 2. pontban meghaterozott, M6nesgazdasdgn6l
foglalkoztatottak

- a koztisztvisel6k a munkakorrikhoz kapcsol6d6 koz6rdekil adatokat osszegy(jtik 6s
elektronikus formaban eljuttatj6k a kozz6t6teli felel6s r6sz6re kozz6t6tel celj6b6l. A
k6ztisztvisel6k gondoskodnak a kozzetett adatok aktualizal6s6rol 6s frissit6s616l.

4.3. Kdzz6t6teli jogosultsSggal rendelkez6k
1 . Cseri DSvid igazgat6- teljes korfi jogosults6g

2. Antaln6 G6czi Emese adatv6delmi tisztvisel6 Titk5rsdrgi csoport - teljes k6rU
jogosultseg

3. F0rjesn6 Szil6gyi Agnes titk5rs5gi Ligyint6zc5 Titk5rs5gi csoport - Antaln6 G6czi
Emese helyettesek6nt - teljes korU jogosults5g
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4.4. A honlap kialakitisa
a) a kozzEt6telre szolg6rl6 honlapot tgy kell kialakitani, hogy az a sz6les korben elter.iedt,
valamint a vakok 6s gyeng6n l6t6k eltal sz6les korben haszn5lt eszk6z6kkel is
olvashat6 legyen a jov6ben R. 5.$ (3).

b) a kozz6tett adatokat vedeni kell a jogosulatlan megv6ltoztat6s, t6rtes,
megsemmistrles 6s s6riil6s ellen. Amennyiben az adatok ism6telt elci5llit6sa 6s
k6zz6t6tele m6s m6don nem, vagy csak ar6nytalan k6lts6gekkel lenne biztosithat6, a
jogosulatlan megv6ltoztat6s, torl6s, megsemmistil6s vagy s6rul6s esetere a kozz6tett
adatokr6l biZons6gi m6solatot kell k6sziteni.

A honlap kialakit5sSnak haterideje: 2022. 06. 30.

4.5. A kdzz6tett 6llom5nyok form6tuma

Javasolt 5llom6nyform6tumok html, xml, pdf, rtf, kepekn6l png, jpg, gif.

Letolthet6 szovegallomAnyokn6l elv5rt a pdf, m6dosithat6 5llom6nyokn5l az rtf form6tum.

M6s form5tumokat egy6b rendelkez6sre bocs6tott 6llom6nyokn6l akkor lehet alkalmazni,
ha a fent felsorolt form6tumok nem alkalmasak, vagy csak jelent6sen h5tr5nyosabb
felt6telek (m6ret, sebess6g) mellett alkalmasak ugyanazon inform6ci6 megjelenit6s6re.

5 A KOZERDEKO ADAToK MEGISMERHET6SEcEHeT BIzToSiTAsA

5.1. A kdz6rdekfi adatok nyilv6noss5ga

A M6nesgazdas6g a feladatkor6be tartoz6 0gyekben koteles el6seglteni 6s biztositani a
kdzv6lemeny pontos 6s gyors tdj6koztat6sat. A kozv6lem6ny megfelelci t6j6koztat5sa
6rdek6ben rendszeres kozz6t6tellel, illetve egy6b m6don hozz6f6rhet6v6 teszi a
tev6kenys6g6vel kapcsolatos legfontosabb adatokat.

A tSj6koztat6si kotelezetts6ge kiterjed kijl6ndsen :

a) az adalkezel6i kdlts6gvet6s v6grehajt6s6ra (f6l6ves, 6ves beszdmol6ra, valamint a
gazddlkod5s h6romnegyed 6ves helyzet616l sz616 t6j6koztatSsra),

b) az adatkezel6i vagyon kezel6s6re,
c) a kozp6nzek felhaszn5ldsdra 6s az erre k6tott szerzcid6sekre,
d) jogszab6lyban kdtelez6en elSirt egyeb, koz6rdekbcjl nyilvdnos adatokra.

Amennyiben a M6nesgazdas6g a kezel6s6ben l6v6 koz6rdekfi adatot nyilv6nossdgra hozta,
azaz azt bdrki szemera hozz6f6rhet6v6 tette, a koz6rdeku adat megismer6se irdnti ig6ny
teljesithet6 az adatot tartalmaz6 nyilv6nos fo116s megjelo16s6vel is.

Az adatkezel6 - a weboldal itj6n - rendszeresen, elektronikus riton hozzdf6rhet6v6 teszi a
tev6kenys6gevel kapcsolatos legfontosabb adatokat, igy

. hatdskdr,illet6kess6g,

. szervezetifel6pit6s,

. szakmai tev6kenys6g,

. a birtokolt adatfajtdk 6s mfikod6st szab6lyoz6 jogszabdlyok, gazd6lkodds,
o megkdtottszez6d6sek,
o az adatkezel6, illetve a M6nesgazdasdg feladat- 6s hat6skor6ben eljdr6 szem6lyek

neve, feladatkore, munkakcjre, vezet6i megbiz5sa, a k6zfeladat ellSt6sSval 6sszefijggci
egy6b szem6lyes adata,

. jogszabdly vagy allami, illet6leg helyi Adatkezel6i szerwel kdtott szerzdd6s alapj6n
kotelez6en ig6nybe veend6 vagy mes m6don ki nem el6githet6 szolg6ltatdst ny0jt6
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szervek vagy szem6lyek kezeles6ben l6vci, e tev6kenys6g0kre vonatkoz6, szemelyes
adatnak nem min6s0l6 adatai.

A M6nesgazdasegnak lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6s6ben l6v6 k6zerdek( adatot barki
megismerhesse, kiv6ve, ha

. az a min6sitett adat v6delm6r6l sz6l6 torv6ny szerinti min6sitett adat,

. a kozerdek[i adatok nyilvenoss6gahoz val6 jogot az adatlql{k meghatdrozdsdval
torv6ny vagy az Eur6pai Uni6 jelent6s penztigy-vagy gazdasagpolitikai 6rdek6re
tekintettel uni6s jogi aktus korl5tozza.

Aa izleli titok megismer6s6re a Polg6ri Tdrv6nykonyvben foglaltak az irAnyadok.

A k6z6rdekbcjl nyilv6nos adatok megismer6s6re a kdz6rdekil adatok megismer6s6re
vonatkoz6 rendelkezeseket kell alkalmazni.

Az adatv6delmi tisztvisel6 a kozzet6teli listdban nem szerepl6 koz6rdek0 adatokra vonatkoz6
adatig6nyl6sek adatai alapjan evente feliilvizsgAlja a M6nesgazdasdg kozz6t6teli list6jAt 6s a
jelent6s arenyban vagy mennyis6gben felmertilt adatig6nyl6sek alapjen azt kieg6sziti.

A M6nesgazdasdg feladat- 6s hat6sk6r6be tartoz6 dont6s meghozataldra ir5nyul6 elj6r6s
soren k6szitett vagy r6gzitett, a dontes megalapozdsSt szolgal6 adat a keletkez6s6t6l
sz6mitott tiz 6vig nem nyilvenos. Ezen adatok megismer6s6t - az adal megismer6s6hez 6s a
megismerhet6s6g kiz5r6sdhoz flz6d6 kozedek s0ly5nak m6rlegel6s6vel - az igazgalo
engedelyezheti.

. A ddnt6s megalapoz6sat szolgdl6 adat megismer6s6re vonatkoz6 ig6ny elutasithat6,
ha az M6nesgazdas6g/M6nesgazdas6g

. torv6nyes mfikod6si rendj6t,

. feladat- 6s hat6sk6r6nek illet6ktelen, kUls6 befolydst6l mentes ellat6set,

. kiilonosen az adatot keletkeztet6 6ll6spont dont6s el6k6szit6se sor5n tort6n6 szabad
kifejt6s6t, valamint

. a gazdasagi 6rdekeit vesz6lyezteti.

A fentnevezett felt6telek fenndllSs616l az adalvbdelmi tisztvisel6 javaslata alapjen az igazgat6
haftfioz.

5.2. A k6z6rdekg adat megismer6se iranti k6relem benyijtesenak m6djai

A koz6rdekrll adatok megismer6s6re ir5nyul6 k6relem teljesit6s6re vonatkoz6 eljAr6s a
kerelem beny0jtds6val indul.

A koz6rdek( adat megismer6se irdnt b6rki - bdrmely term6szetes szemely, jogi szem6ly, vagy
jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6 szervezet, (a tov6bbiakban: kerelmez6) - k6relmet
nyijthat be. A k6relem beny(jt5sa sz6ban, ir5sban, illetve elektronikus rlton (szem6lyesen
vagy postai Iton egya16nt) tort6nhet.

A k6relmez6 sz6beli k6relm6t iigyf6lfogaddsi id6ben (9:00-12:00, 13:00-16:00) a
Menesgazdasag Ugyf6lszolg6lat5n terjesztheti e16. Telefonos tton tort6n6 el6terjeszt6s nem
lehets6ges. A sz6ban el6terjesztett koz6rdeku adat megismer6se irdnti k6relmet kell kitolteni.
A sz6ban el6terjesztett ig6nyt akkor lehet sz6ban teljesiteni, ha az adatig6nyld a teljesit6st
sz6ban k6rte, az ig6nyelt adat a M6nesgazdas6g, vagy a M6nesgazdas5g besz6mol6iban,
honlapjSn vagy mds m6don jogszerfien m5r nyrlvdnossdgra keriilt; az ig6nyelt adat a
M6nesgazdas5g hatdsk616re, elj6rdsaira, az alkalmazott jogszabdlyokra vonatkoz6 6ltaldnos
tdj6koztatassal teljesithetd. A formanyomtatvdny a M6nesgazdasdg Ugyf6lszolg6latdn
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beszerezhet6. (lll.2. mel16klet) A kitdlt6tt formanyomtatvanyt halad6ktalanul tovebbitani kell az
lrodavezet6nek.

A Menesgazdasdg hivatalos email cimre 6rkez6 leveleket Antaln6 G6czi Emese munkat6rs
koteles naponta ellendrizni az ide 6rkezett adatig6nyleseket, majd 6rkeztetni, valamint az
adatv6delmi tisztvisel6nek tov6bbitani.

A be6rkezett k6z6rdekfi adat megismer6s6re vonatkoz6 k6relmet halad6ktalanul az
adatv6delmi tisztvisel6hoz kell tov5bbitani, aki a k6relmet megvizsg6lja, majd a igazgat6t
t5j6koztatja.

5.3. A be6rkezett k6relem vizsg5lata

Az adatv6delmi tisztvisel6 a be6rkezett k6relmet - annak tartalma alapjdn - halad6ktalanul
megvizsg6lja, a k6vetkez6 szempontok szerint:

. taialmazza-e azokat az elemeket, melyeket a formanyomtatvany alapj6n szerepeltetni
kell,

. a megismerni kivant adatok kore pontosan meghat6rozhat6, egy6rtelmfi,

. az adatok a M6nesgazdasdg kezeles6ben vannak,

. az ig6nyelt adatok k6z6rdek( vagy k6z6rdekb6l nyilv5nos adatnak min6srllnek,

. az adatok megtal6lhat6k a honlapon,

. a k6rt m6don vannak tdrolva a M6nesgazdas5gban, vagy feldolgozasuk, Stalakit6suk
sztiks6ges,

. a k6relmez6 el6rhet6s6ge tiszt6zott,

. a t5j6koztat5st milyen formAban, milyen m6don k6rik,

. az adatszolgeltat6s k6lts6geinek megt6rit6s6t a k6relmezci vdllalja.

Amennyiben a k6relem vizsg5lata alapjdn az adatv6delmi tislvisel6 megdllapitja, hogy

. az nem latlalmazza a 5.3. pont szerinti adatokat, illetve

. a megismerni kiv5nt adatok kore pontosan nem haterozhat6 meg, halad6ktalanul
koteles int6zked6seket tenni.

Az int6zked6sek sor6n az adatv6delmi tisztvisel6 felveszi a kapcsolatot a k6relmez6vel 6s
felhivja a k6relem hi6nyossdgainak p6tl5s6ra. A pontosit6s M6nesgazdas6ghoz t6rt6n6
be6rkez6s6ig az adatig6nyl6ssel kapcsolatos elj5rdsi hatdrid6k nyugszanak. Ha az ig6nyl6 az
adatig6ny16s pontosit6sdra irdnyul6 felhiv5sra hatdridrjben nem v6laszol, az ig6nyl6st
visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatig6nyl6t a pontositas elv6gz6s6re vonatkoz6
felhiv5sban figyelmeztetni kell.

A kapcsolatfelv6tel tort6nhet telefonon, illetve postai vagy elektronikus rjton.

Ha a kert adatot nem a M6nesgazdasdg kezeli, akkor a koz6rdek0 adatok szolgeltat6s6ra a
k6relmet a lehet6 legrovidebb uton, de legfeljebb 3 munkanapon belirl tovdbbitani kell az
illet6kes szervnek, amir6l egyidejuleg tdJ6koztatni kell a k6relmez6t is.
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Az irasbeli 6s elektronikus k6relem Kozerdeku adat irenti ig6ny a M6nesgazdas6g postai
cim6n, elektronikus lev6lclm6n kereszttil terjeszthet6 e16. Amennyiben a k6relem nem
laftalmazza a 5.3. pontban meghatArozott adatokat, a hi6nyz6 adatok p6tlasa 6rdekeben fel
kell venni a kapcsolatot a k6relmez6vel, szukseg eset6n a formanyomtatvdnyt a r6szere meg
kell ktildeni. Az lnfotv-ben 6s a jelen szab6lyzatban foglalt hatSriddket ebben az esetben is be
kell tartani.



Amennyiben olyan adat megismeres6re irdnyul a k6relem, amelyet a M6nesgazdas6g az
adatkezel6 honlapj6n mdr kozz6tett, vagy mes honlapon fellelhet6, a k6relmez6t err6l
t6jekoztatni kell, megjel6lve az adat fellelhet6s6g6nek helyet.

5.4. Az adatszolgSltatis teljesit6s6nek el6k6szit6se

A koz6rdek0 adat megismeresere iranyul6 k6relemnek a M6nesgazdas6g a k6relem
tudomds6ra jut6s6t kdvet6 legrdvidebb idci alatt, legfeljebb azonban 15 napon belLil tesz
eleget. Ha az adatig6nyl6s jelent6s teqiedelm(, illetve nagyszSmI adatra vonatkozik, a
hat5ridci egy alkalommal "15 nappal az adatv6delmi tisztviselci javaslat6ra az igazgalo 6ltal
meghosszabbithat6, melyr6l az adatigenyl6t a k6relem k6zhezv6tel6t6l sz6mltott 15 napon
belUl t6j6koztatni kell.

Az tigyint6z6s soren az lnfotv. 29. S (1)-(2) 6s (4) bekezdeseiben, valamint a 30. S (3)
bekezd6seiben irt hatdriddk betart6s6ra Ugyelni kell. Ennek 6rdek6ben a k6relmez6vel t6rt6n6
kapcsolatfelv6telnek, illetve r6szletes nyilatkozata beszerz6s6nek a k6relem be6rkez6s6t6l
szdmitott legkes6bb 3 napon beliil meg kell tort6nnie.

Az adatszolgaltatassal felmerul6 kolts6gek ismeret6ben az adatv6delmi tisztvisel6
halad6ktalanul egy6rtelmI nyilatkozatot k6r a k6relmez6tcil arr6l, hogy az adatig6nyl6s
kolts6geinek ismeret6ben fenntartia vagy m6dositja a k6relmet. Amennyiben a k6lts6gek
megt6rit6s6t nem vellalja, kozolni kell, hogy az ig6nyelt adatokr6l csak olyan form6ban 6s
m6don kaphat taj6koztat6st, ami nem okoz meg nem terUld kbltseget a Menesgazdasagnak.

Az adatv6delmi tisztvise15 az adatok rendelkezesre bocs6tasa v6gett halad6ktalanul
megkeresi az adatokkal rendelkezci iroda vezetcij6t. Amennyiben az adatigdnyl6s
teljesit6s6hez a M6nesgazdas6g szakmai teriilet6nek bevondsa sztrks6ges, tigy az illetekes
szervezeti egys6g munkatarsa osszegyujti, elrjk6sziti az adatokat, melyeket halad6ktalanul
megkr.ild az adatv6delmi tisztvisel6nek.

Az adatv6delmi tisztvisel6 az rrodavezetd 6ltal ir6sban megadott informiici6k alapjan koteles
hat6rid6n belul az ig6nyl6 szam6ra adand6 velaszt el6k6sziteni, mind formailag, mind
tartalmilag. Abban az esetben, amennyiben a k6rt adatig6nyl6s jelentds terjedelm[i, illetve
nagysz6m0 adatra vonatkozik, e116l haladektalanul 6rtesiti ai igazgat6t.

Az adatv6delmi tisztvisel6 nyilv6ntart6st vezel az lnfotv. 30. S (3) bekezd6s mSsodik fordulata
alapjin az elutasitott koz6rdekfl adatigenyekrcll; valamint a M6nesgazdas6ghoz be6rkezett
teljesitett adatig6nyl6sekr6l az lnfotv. 29. $ (1a) bekezd6s6ben foglalt vizsgelat elvegz6se
ce\abd az adott 6vjanu6r 1-j6t6l december 31-eig.

Az adatv6delmi tisztvisel6 a 1.4.6. pont szerinti nyilv6ntart6s alapjdn minden 6v janu6r 31-6ig
gondoskodik az lnfotv. 1. mell6klet ll. pontjeban foglalt t6blezat 15. sora szerint a z el6z6 evben
elutasitott koz6rdekU adatig6nyl6sekre vonatkoz6 statisztika elk6szlt6s616l, valamint a
statisztikai adatok kozz6t6tel616l. A statisztika elk6szit6s6t 6s kozz6t6tel6t kdvet6en a
nyilv6ntart6s torlesre keriil.

5.5. Az adatok el6k6szit6se 6tad6sra 6s az adatok 6tad6sa

Az adatv6delmi tisztvisel6 az adalkozl6l6l 6tvett adatokat, illetve az ezekr6l keszitett
m6solatokat el6kesziti bemutatasra, 6taddsra, illetve megktild6sre. Az 6tvett 6s 5taddsra
elcjk6szitett iratokat, adatokat az adatv6delmi tisztvisel6 megktlldi az igazgat6nak legk6scibb
a teljesit6si hat5rid6 letelt6t megel6z6 3 napon beltjl.

A vedett, koz6rdekfi adatnak nem min6sU16 dokumentum16szek vedelme az elcik6szit6s sordn
az adatv6delmi tisztviselci koteles gondoskodni arr6l, hogy a k6relmez6 dltal ig6nyelt adatok
adatszolg5ltat5sa sor5n olyan adatokat ne k6zoljenek, melyek nem min6sulnek k6z6rdek0
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adatnak. Ennek 6rdek6ben a k6z6rdek0 adatot is tartalmaz6 dokumentum azon r6sz6t, mely
a k6relmezri 6ltal meg nem ismerhetci adatot is tartalmaz, a m6solaton felismerhetetlenn6 kell
tenni.

A felismerhetetlenn6 t6tel

. papir alapl mdsolatn6l a meg nem ismerhet6 r6sz letakar6ssal t6rt6n6 mdsolaseval,

. elektronikus adathordoz6nAl, valamint elektronikus lev6ln6l az 6rintett r6szek ktildn
dokumentumokra tdrten6 sz6tv6lasztds5val, amennyiben ez nem lehets6ges,

. dokumentumb6l val6 tdrl6s6vel tort6nik.

Az adatok v6delm6re a szem6lyes bemutat6sra tort6n6 elrjk6szit6s sor6n is kiemelt figyelmet
kell forditani. A dokumentumok meg nem ismerhet6 r6szei takares6r6l megbizhat6 m6don kell
gondoskodni.

Az adatok 5tad6sa, ha a kerelmez6 az adatokat szemdlyesen, kozvetleniil kivanja megismerni
A adatv6delmi tisztvisel6 6ltal kiadhat6nak min6sitett adatokba vagy az azokat tartalmaz6
dokumentumokba a k6relmez6 tigyf6lfogad5si id6ben, el6re egyeztetett id<ipontban nyerhet
betekint6st.

A megjelent k6relmez6 szime'a az adalok Stad5sa (betekintesi lehet6s6g biztositdsa,
mdsolatok atadesa) csak fgy lehets6ges, ha a k6relmez6 a formanyomtatvdnyon, vagy a
felvett jegyz6konyvdn al6irSs5val az atadds t6ny6t elismeri. Az alairasig a dokumentumokba
nem tekinthet bele. A k6relmez6 rdszdre adatot mesolatban dtadni kiz6r6lag a koltsegek
megfizet6s6nek igazo16s6t k6vet6en lehet.

Amennyiben a k6relmez6 az adatokat postai lton, illetve elektronikus 0ton kivenja
megismerni, az adatv6delmi tisztviselci az adatszolgdltatdsra elcjk6szitett adatokat
halad6ktalanul tov6bbitja a kiv5nt m6don.

Ha a k6relem csak r6szben teljesithet6, a k6relmez6t tS.j6koztatni kell a nyilv6nossegra
hozatalban korlatozott adatok k616rdl 6s megismerhet6s696nek m6dj616l.

Az adatv6delmi tisztvisel6 javaslatot tehet a M6nesgazdas6g igazgat6ja rbsz|re a tobbszor
felmertilt adatig6nyl6sre adott v6lasz anonimiz6lt form6ban tort6nci kozz6t6tel6re, vagy a
M6nesgazdas5g ktilonos, valamint egyedi kozz6t6teli listdjAnak kieg6szit6s6re.

5.6. Az adatszolgiltat6st krivet6 elj6ris 6s az adatszolgiltatSs megtagadisa

Az adatv6delmi tisztvisel6 a betekintesi, adatszolgeltatasi k6relmeket elkrllonitetten tartja
nyilv6n.

A Menesgazdasdg a k6relem alapjdn to(6n6 adatszolg6ltat6s eset6n a k6relmezS
szem6lyazonosit6 adatait csak annyiban kezelheti, amennyiben a k6relem teljesit6s6hez, a
kolts6gek megfizet6s6hez az elengedhetetlenul sztiks6ges.

Az iktat5st, a nyilvantartdst Ogy kell megszervezni, hogy az adatszolgdltat6st k6vetcien a
k6relmez6 szem6lyes adatai halad6ktalanul torolhet6ek legyenek. A t6rl6s elv6gz6s66rt az
illet6kes irodavezet6 tartozik felel6ss6ggel.

A szem6lyes adatok torl6se 6rdek6ben a k6z6rdeku adat megismer6se ir6nti k6relem
formanyomtatvanyon kuldn r6sz szolgdl a szem6lyes adatok feltrintet6s6re. A szem6lyes
adatok r6szt az adatszolg6ltatds teljeslt6s6t kovetden - kdltseg eset6n a kolts6gek
megfizetese uten - el kell v6lasztani a nyomtatvenyt6l, 6s gondoskodni kell a levalasztott r6sz
megsemmisltes6rril.
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Amennyiben az adatv6delmi tisztvisel6 azt 6llapitja meg, hogy a k6relem teljesithet6s6g6nek
jogszer[is6ge k6ts6ges, koteles azt halad6ktalanul jelezni az igazgal6 fel6.

Az igazgat6 az adatv6delmi tisztvisel6vel tortent egyeztetest kovet6en elutasitja a k6relmet,
ha a k6rt adatok nem koz6rdekU adatok.

A k6relem teljesit6s6nek megtagadeser6l, annak indokaival egyiitt 8 napon beltrl iriisban,
amennyiben az elektronikus cimet kozolt6k, elektronikus 0ton 6rtesiteni kell a k6relmezcit.

A k6relem teljesit6s6nek megtagadds616l sz616 t6j6koztatdsnak tartalmaznia kell:

. a k6relem teljeslt6s megtagadesanak t6ny6t, valamint a megtagaddrs indok5t,

. 6s a jogorvoslatr6l sz6l6 tej6koztatest.

A k6relem teljesit6s6nek megtagaddsa eset6n t6j6koztatni kell a kerelmez6t a116l, hogy a
koz6rdekii adatok irenti ig6ny elutasit6sa vagy nem megfeleld teljesit6se eset6n az igbnyl6 az
Egri Tdrv6nyszekhez (3300 Eger, Bark6czy utca 1.) fordulhat jogorvoslat6rt. Az elJeres soron
kivuli 6s illet6kmentes. A k6relmez6t tovdbbd t6j6koztatni kell a116l, hogy jogorvoslat6rt a
Nemzeti Adatv6delmi6s lnformdci6szabadsag Hat6seghoz is cim: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-1 1., postacim: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih. h u, honlap:
www.naih.hu) fordulhat. A k6relem teljesit6s6nek megtagad6sat flogszerUs6g,
megalapozotts6g ) meg kell indokolni.

5.7. Az adatkezel6s 6s k6lts6gt6rit6s szab5lyai

Az tigy iratborit6jdn rogziteni kell a k6relem be6rkez6s6nek id6pontjdt, a k6relmezdvel val6
kapcsolatfelv6tel t6ny6t 6s indokdt, a tajekoztatAs megtort6nt6nek idej6t 6s m6djdt, tovdbbd
ha a k6relmet az lnfotv. 29. S (1) bekezdes6ben 6s 30. g (3) bekezd6s6ben meghat6rozott
hatdrid6ben nem lehetett elint6zni, akkor ennek ok6t is.

A mesolat keszit6s66rt 6s az adatkozl6ssel j616 egy6b szijkseges kolts6gek6rt kolts6gt6ritest
kell fizetni. M6solatnak min6sUl az adatokr6l k6szitett, b5rmilyen m6don (papiralapon vagy
elektronikusan) rogzitett dokumentum.

Elektronikus [ton t6rt6n6 tov5bbltSs eseten a mesolatkeszit6s k6lts6g6n feltl tovSbbi kdlts6g
nem meri]l fel.

Az adatszolg5ltat6s dijdt a M6nesgazdasdg h{zip6nztirAba kell befizetni, vagy Stutal6ssal a
M6nesgazdasdg bankszdml6j6ra tort6n6 befizet6ssel kell megflzetni a M6nesgazdas6g
honlapjdn kozz6tett bankszSmlasz5m alapjdn.
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1 . melleklet

ALTALANoS KOZzETETELT LrsrA

L Szervezeti, szem6lyzeti adatok

Adat

A kozfeladatot ell5t6 szerv
M6nesgazdas6gos neve, sz6khelye, postai
cime, telefon- 6s telefaxsz6ma,
elektronikus lev6lcime, honlapja,
ti gyf6lszolg6latanak el6rhetds6gei

Frissit6s Meg6rz6s

A v6ltoz5sokat kovet6enAz el6z6 6llapot
azonnal t6rlendci

3

6

7

A kozfeladatot ell5t6 szerv szervezeti
fel6pit6se szervezeti egys6gekAvdltozdsokatkovetcienAzeiciz6Sllapot
megjelol6sevel, az egyes szervezetiazonnal torlend6
egys6gek feladatai

A k6zfeladatot elldt6 szerv vezet6inek 6s az
egyes szervezeti egysegek vezet6rnekA valtozdsokat kovetcienAz elcizci 6llapot
neve, beoszt5sa, el6rhet6s6ge (telefon- 6sazonnal torlendci
telefaxsz6ma, elektronikus lev6lcime)

A szervezeten be[il illet6kes
iigyf6lkapcsolati vezet6 neve, el6rhet6s69eA v6ltoz6sokat kovet6enAz el6zci Sllapot
(telefon- es telefaxszema, elektronikusazonnal torlendci
lev6lcime) 6s az Ogyf6lfogadasi rend

Testtileti szerv eset6n a test[ilet l6tsz5ma. . . ..

6sszet6tere, tagjainak n"r", 
- 
u"orrGrr'A-v6ltozdsokat kovetcjenAz elc5zci Sllapot

el6rhet6sege ' ---------'azonnal torlend6

A kbzfeladatot ell5t6 szerv i16nyit6sa,
feli.igyelete vagy ellen6z6se atatt dll6, vaoy ^ 

Az eloz6 
'llapolal6rendetts6s6ben mrrtiJo 

- ' 
#l]1l11asokat kovet6enl 6vig

kozfeladatot ell6t6 szervek ,"gn"r"rJ.", t'onn'l archivumban

6s 1. pontban meghatdrozott adatai tart5s6val

A kozfeladatot ell6t6 szerv t6bbs6gi
tulajdondban 5116, illetve r6szv6tel6vel
m(kdd6 gazddlkod6 szervezet neve, Az eloz6 6llagol
sz6khelye, el6rhet6s6ge (postai clme,A vdttoz6sokat kdvetcjen 1 6vig
telefon- 6s telefaxsz5ma, elektronikusazon nal archivumban
lev6lcime), tev6kenys6gi kore, tartds5val
k6pvisel6j6nek neve, a kozfeladatot elldt6
szerv r6szesed6s6nek m6rt6ke

A kozfeladatot elldt6 szerv altal alapitottA v6ltozdsokat kovetoen 
^ 

_
kozalapitv6nyok neve, szekhelye, uaonnal ^1' ctuz\) dttdpQL

el6rhei6s6ge (postai cime, telefon- 6s 1 6vig

oldal L2 / 24
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9

telefaxsz6ma, elektronikus lev6lcime),
alapit6 okirata, kezel6 szerv6nek tagjai

A kdzfeladatot ell6t6 szerv Sltal alapitott
kdlts6gvet6si szerv neve, szekhelye, a
koltsegvet6si szervet alapit6 jogszab6ly
megje16l6se, illetve az aa alapit6 hat6rozat,
a kolts6gvet6si szerv alaplt6 oklrata,
vezet6je, honlapjdnak el6rhet6s6ge,
mUkdd6si enged6lye

A kdzfeladatot ell6t6 szerv 6ltal alapitott
lapok neve, a szerkeszt6s6g 6s kiad6 neve
6s cime, valamint a f6szerkesztci neve

archlvumban
tartdsdval

Az el6z6 dllapot
A vdltoz5sokat kovet6enl 6vig
azonnal archivumban

tartdsdval

An elozo e|l'apol
A vdltoz6sokat kovet6en 1 6vig
azonnal archivumban

tart6s6val

Az el6z6 ellapot
1 evig
archivumban
tartds6val

A kozfeladatot ell5t6 szerv felettes, illetve
fekigyeleti szerv6nek, hat6s6gi dont6sei
tekintet6ben a fellebbez6s elbirdldsdra Az el6zd lltapot
jogosult szervnek, ennek hi6ny6ban aA v6ltozasokat kovet6en 1 evig
kozfeladatot ell5t6 szerv felettazonnal archivumban
torv6nyess6gi ellen6z6st gyakod6 tart6seval
szervnek az 1. pontban meghatarozott
adatai

ll. Tev6kenys6gre, mUkdd6sre vonatkoz6 adatok

Adat Frissit6s Megcirz6s

A kozfeladatot ell6t6 szerv feladatat,
hatdskor6t 6s alaptev6kenys6g6t
meghat5roz6, a szervre vonatkoz6 Az elozd allapol
alapvet6 jogszabdlyok, kozjogiA valtoz6sokat kovet6enl 6vig
szervezetszab6lyoz6 eszkozok, valamint aazonnal archivumban
szervezeti 6s m0kod6si szabalyzat vagy tart6sdval
iigyrend, az adatv6delmi 6s adatbiztons6gi
szabAlyzat hatdlyos 6s teljes szovege

1

2

Az orsz6gos illet6kess6gfi szervek,
valamint a f6v6rosi 6s meovei .
korm6nyhivatal eset6ben " rorr"i"a"iot1 Yaltozasokat 

kovet6enAz el6z15 Sllapot

ell6t6 szerv feladat5rol, tev6renys6gJr6lazonnal t6rlendcj

sz6l6 t6j6koztat6 magyar 6s angol nyelven

3. A helyi hivatal <ink6nt v6llalt feladatai Negyed6vente

Allamigazgatdsi, hivatali, es egy6b hat6s6gi4 vdltozdsokat kovetcienAz elcizci dlapottrgyekben ilgyfajt5nk6nt 6sazonnal tortend6
eljdrSstipusonk6nt a hat6skorrel

oldal L3 I 24
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rendelkezd szerv megnevez6se, hateskor
gyakorl6s6nak atruhezesa eseten a
t6nylegesen elja16 szerv megnevez6se,
illet6kess6gi terUlete, az Ugyint6z6shez
sz0ks6ges dokumentumok, okm6nyok,
elj616si illet6kek (igazgatdsi szol96ltat6si
dijak) meghat6rozSsa, alapvet6 eljd16si
szab6lyok, az elj5r6st megindit6 irat
beny[jtasanak m6dja (helye, ideje),
0gyf6lfogad6s ideje, az iigyint6z6s
hat5rideje (elintez6si, fellebbez6si
hat6rid6), az Ugyek intezeset segit6
itmutat6k, az r.igymenetre vonatkoz6
tSj6koztat6s 6s az Ugyint6z6shez hasznalt
letdlthet6 formanyomtatvenyok, az ig6nybe
vehet6 elektronikus programok el6r6se,
id6pontfoglalSs, az Ugytipusokhoz
kapcsol6d6 jogszab5lyok jegyz6ke,
tij6koztat6s az tigyfelet megillet6 jogokr6l
6s az rigyfelet terhel6 k6telezetts6gekr6l

A kozfeladatot ell6t6 szerv dltal ny0jtott
vagy kolts6gvet6s6b6l finanszlrozott Az el5z6 illapot
kozszolg5ltat6sokmegnevez6se,tartalma,Avilltozilsokatkovet5enl 6vig
a kozszolg6ltatasok ig6nybev6tel6nekazonnal arch ivumban
rendje, a kozszolgdltatdsert fizetend6 dij tart6sdval
m6rt6ke, az abb6l adott kedvezm6nyek

A kdzfeladatot ell5t6 szerv Sltal fenntartott
adatb6zisok, illetve nyilv5ntart6sok lei16
adatai (n6v, form5tum, az adatkezel6s
celja, jogalapja, id6tartama, az 6rintettek
kbre, az adatok forrdsa, k6rd6[ves
adatfelv6tel eset6n a kit6ltend6 k6rdciiv). az. Az el6zci allapot

adatvedetmi nyitv6ntartasba u"p[.t.j"Jo1-Ie ltozesokat kovet6en 1 6vig

nyilventartasokn ak az e torveny szerinfiatonnul archlvumban

azonosit6 adatai; a kozfeladatot ell6t6 tart6sdval

szerv Sltal - alaptevekenys6ge keret6ben -
gy(jt6tt 6s feldolgozott adatok fajtai, a
hozz6f6r6s m6dja, a mSsolatk6szit6s
kolts6gei

6

7

A krizfeladatot ell6t6 szerv nyilv6nos
kiadvSnyainak cime, t6m6ja, a hozz6f6r6s
m6dja, a kiadv5ny ingyenessege, illetve a
kolts6gt6rit6s m6rt6ke

A testiileti szerv dont6sei el6k6szites6nek
rendje, az dllampolg6ri kozrem(kod6s4 vertoziisokat t<ovet6enl 

el6z6 dllapot

(v6lem6nyez6s) m6dja, eljdr6si szabilyai, ?azonnat archivumban
testiileti szerv 0l6seinek helye, ideje, tartesaval
tovdbbS nyilvdnossSga, dontesei, iiles6nek

Negyed6vente

Az el6zd e|],apot
'1 6vig
archivumban
tartAs6val

oldal t4 / 24
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jegyz6kdnyvei, illetve dsszefoglal6i; a
testuleti szerv szavaz6sanak adatai, ha ezt
jogszab6ly nem korlatozza

A torv6ny alapj6n kozz6teend6
jogszab6lytervezetek 6s kapcsol6d6Torveny elt6r6Az el6z6 5llapot
dokumentumok; a helyi Menesgazdas6g rendelkez6se hi6nydbanl 6vig
k6pvisel6{esttilet6nek nyilv6nos til6s6rea benyOjt6s idcipontj6tarch Ivum ban
benyujtott el6terjeszt6sek a beny0jt6s kovetcjen azonnal tartdsaval
idripontj5t6l

I

11

12

13

14

'15

16

A kozfeladatot ellet6 szerv 6ltal k6zz6tett
hirdetm6nyek, k6zlem6nyek

Folyamatosan

A k6zfeladatot elldt6 szerv 6ltal kiirt
p6lyazatok szakmai leir6sa, azok Folyamatosa n

eredm6nyei es indokolSsuk

A vizsgalatr6l
jelent6s
megisme16s6t
kovetcien
halad6ktalanul

LegalSbb 1 6vig
archivumban
tart5sSval

Az elciz6 dllapot
1 6vig
archivumban
tartdsdval

Az elciz6 Sllapot
1 6vig
archivumban
tart6s5val

Az elciz6 5llapot
torlend6

Aa elt5zo Allapot
1 6vig
archivumban
tart6s6val

sz6l6A k6zfeladatot ell6t6 szervn6l v6gzeft
alaptevekenyseggel kapcsolatos
vizsgalatok, ellen6rz6sek nyilv6nos
meg6llapit6sai

A koz6rdek( adatok megismerEs6re
ir6nyul6 ig6nyek inl6z6senek rendje, az
iltet6kes szervezeti egys6g neve,
el6rhet6s6ge, s ahol kiieldlesre kertil, az
adatvedelmi felel6s, vagy az inform6ci6s
iogokkal foglalkoz6 szemely neve

Negyed6vente

A kozfeladatot ell6t6 szerv tev6kenys6g6re
vonatkoz6, jogszab5lyon alapul6
statisztikai adatgyUjt6s eredm6nyei, id6bell
valtozasuk

Negyed6vente

A koz6rdekU adatokkal kapcsolatos
k6telez6 statisztikai adatszolgeltatas adottNegyedevente
szervre vonatkoz6 adalai

Azon k6z6rdekfi adatok hasznositdsdra
i16nyul6 szerz6d6sek list5ja, amelyekben a
koleladatot ell6t6 szerv az egyik szez6dci
f6t

Negyed6vente

A kozfeladatot ell5t6 szerv kezel6s6ben Az elcizc5 dllapot
l6v6 koz6rdekfi adatok felhasznel6sera, A veltozdsokat kovetcjen 1 6vig
hasznositasara vonatkoz6 SltalSnosazonnal archivumban
szerz6d6si felt6telek tart6s6val

17

10.

Az el5z6 illapot
1 6vig
archivumban
tartasAval

Aa elSzo Allapol
'l 6vig
archlvumban
tartds6val
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19

20

21

22

24

A kozfeladatot ell6t6 szervre vonatkoz6A valtozasokat kovet6enAz el6zci 6llapot
kL]lonos 6s egyedi k6zz6teteli lista azonnal torlend6

A k6zfeladatot ell6t6 szerv kezel6s6ben
lev6, a kozadatok [jrahasznositdsd16l sz6l6
tdrv6ny szerint ijrahasznosit6s celj6ra
el6rhet6 kulturdlis kozadatok listeja a
rendelkezesre all6 formdtumok Az el6z6 e,],apol
meg.iel6les6vel, valamint a kozfeladatotA viiltoziisokat kovet6l 6vig
ell5t6 szerv kezel6s6ben lev5, 15 napon belul archivumban
a kdzadatok 0jrahasznositdsSr6l sz6l6 tart6sdval
torv6ny szerint 0jrahasznoslthat6 kdzadat
tipusokr6l val6 t6j6koztat6s, a
rendelkez6sre ell6 formdtumok
megjel6l6s6vel

A '19. sor szerinti kdzadatok 6s kultur6lis
k6zadatok [jrahasznosit6sara vonatkoz6A vdltozdsokat kovet6Az el6zci 6llapot
eltalenos szerz6d6si feltetelek 1 5 napon beh.il torlendcj
elektronikusan szerkeszthet6 v6ltozata

A 19. sor szerinti kdzadatok 6s kultur6lis
kozadatok ijrahasznositas c6lj5b6l t6rt6n6
rendelkez6sre bocs6tesa6rt fi zetend6 d ijak
Sltal6nos jegyz6ke, a dijszdmit5s alapj5t
k6pez6 t6nyez6kkel egyottesen

kovet6Az el6z6 dllapot
t6rlendri

A v5ltozdsokat
'15 napon beliil

A kozadatok (jrahasznosit6sar6l sz616A vdltozdsokat
t6rv6ny szerinti jogorvoslati t6j6koztat6s 15 napon beltjl

A kozfeladatot ell5t6 szerv 6ltal megkot6tt,
a kozadatok 0jrahasznosltdsS16l sz6l6
t6rv6ny szerint kotott kiz5r6lagos jogot
biztosit6 megellapoddsok szerz6d6A valtozasokat
feleinek megjelol6se, a kizdr6lagossdg 1 5 napon belul
idStartamdnak, t6rgy6nak, valamint a
megSllapod6s egy6b l6nyeges elemeinek
megtelol6se

A kozfeladatot ellet6 szerv 6ltal kotott, a
kozadatok [jrahasznosltds6rol sz6l6
torv6ny szerintA v6ltoz6sokat
a kultur5lis kozadatok digitaliz6lSs5ra 15 napon belUl
kizd16lagos jogot biztosit6 megAllapod6sok
szovege

A kozadatok 0jrahasznositds616l sz6l6
torv6ny szerinti azon jogszab6ly, k6zjogi
szervezetszabdlyoz6 eszkoz,4 vdltozdsokat
kozszolgdltatasi szetz5des vagy m6s15 66p6n 5g;ij1
k6telez6 er6vel bir6 dokumentum (vagy az
annak el6rhet6s6g6re mutat6 hivatkoz6s),
amely az [jrahasznositSs celjab6l

kovetSAz el6z6 allapot
torlendci

kovet6Az el6z6 allapot
torlend6

k6vetriAz el6z6 Sllapot
torlend6

kovet6Az el6z6 6llapot
torlend6

oldal t6 / 24
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rendelkezesre bocs6that6 kdzadat
gyUjt6s6vel, e165llit5s5val, feldolgoz5sSval
6s terjeszt6s6vel osszefi.iggci koltsegek
jelent6s resz6nek sajAt bev6telb6l va16

fedez6s6t irja el6 a k6zfeladatot ell6t6 szerv
reszere

Adat Frisslt6s Megcirz6s

A kdzfeladatot ell5t6 szerv 6ves
kdlts6gvet6se, szSmvite t6rv6ny szerintA v6ltoz5sokat kovetrjenA kozzetetelt
beszemol6ja vagy 6ves kolts6gvet6sazonnal kovetci 10 6vig
beszdmol6ja

2

A kozfeladatot ell6t6 szervn6l
foglalkoztatottak l6tsz5m6ra 6s szem6lyi
juttatasaira vonatkoz6 6sszesitett adatok,
illetve osszesitve a vezetcik 6s vezet6
tiszts6gviseltik illetm6nye, munkab6re, 6sNegyedevente
rendszeres juttat6sai, valamint
kdlts6gterit6se, az egyeb alkalmazottaknak
nyijtott juttatSsok fajtAja 6s m6rt6ke
osszesitve

A kozfeladatot ell6t6 szerv 6ltal ny0jtott, az
Sllamhdztart6s16l sz616 t6rv6ny szerinti
kolts6gvetesi t6mogatasok
kedvezm6nyezettjeinek nev6re, a
t6mogat6s c6lj5ra, osszeg6re, tovdbbd aA dont6s meghozatalatA kozz6t6tett
tdmogatSsi program megval6slt6si hely6rekovetci hatvanadik napig kovetc5 5 6vig
vonatkoz6 adatok, kiv6ve, ha a k6zz6t6tel
el6tt a koltsegvetesi t6mogat5st
visszavonjak vagy arr6l a kedvezm6nyezett
lemond

Aa ellamheztart6s p6nzeszkdzei
felhaszndl6s5val, az iillamh6ztart6shoz
tartoz6 vagyonnal tdrt6n6 gazdalkodassal
6sszefrigg6, otmilli6 forintot el6r5 vagy ad.
meghalad6 6rt6kU 5rubeszez6sre, 6pit6si
beruhdz6sra, szolgdltaEs megrendel6sre,
vagyon6rt6kesit6sre, A dont6s meghozataletA kozzet6telt

vagyonhasznosit6sra, vagyon vagy vagyonikdvet6 hatvanadik napig kovetc! 5 6vig

6rt6kU jog 6lad6s6ra, valamint
koncesszi6ba ad6sra vonatkoz6
szerz6d6sek megnevez6se (tipusa),
targya, a szerz6d6st k6t6 felek neve, a
szerzcid6s 6rt6ke, hatdrozott id6re k6tdtt
szerzcid6s eseteben annak id6tartama,

A kiilon
jogszabalyban
meghat6rozott
ideig, de
lega16bb 1 6vig
archivumban
tartas6val

3
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valamint az emlitett adatok v6ltoz6sai, a
v6delmi 6s biztons5gi c6l0 beszez6sek
adatai 6s a min6siteft adatok, tov6bbd a
k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 20'15. evi CXLlll.
torv6ny 9. $ (1) bekezd6s b/ pontja szerinti
beszez6sek 6s az azok eredm6nyek6nt
k6tott szerz5d6sek adatai kiv6tel6vel
A szez6d6s erteke alatt a szerz6d6s
t6rgy56rt kikdtott - 6ltalanos forgalmi ad6
n6lktll sz6mitott - ellenszolg5ltat6st kell
6rteni, ingyenes iigylet eset6n a vagyon
piaci vagy konyv szerinti 6rt6ke koztil a
magasabb 6sszeget kell figyelembe venni.
Az id6szakonk6nt visszater6 - egy 6vn6l
hosszabb id6tartamra kdtdtt
szerz6deseknel az 6t16k kisz5m[t6sakor az
ellenszolg6ltatas egy 6vre szdmltott
osszeg6t kell alapul venni. k egy
ktilts6gvet6si 6vben ugyanazon szezddS
f6llel kotdtt azonos t6rgy0 szez6d6sek
6rt6k6t egybe kell sz5mitani

A koncesszi6r6l sz6l6 tdrv6nyben
meghat6rozott nyilv6nos adatok (pelyazati
kiir6sok, pitlyitz6k adalai, az elbir6l6sr6lNegyedevente
k6szitett eml6keztet6k, p{lyAzat
eredm6nye)

A kozfeladatot ell6t6 szerv Sltal nem
alapfeladatai ell6t6sdra (igy kill6n6sen
egyesr.ilet tdmogatds5ra, foglalkoztatottai
szakmai 6s munkav6llal6i 6rdek-k6pviseleti
szervei sz{m6ra, foglalkoztatottjai,
ellStottjai oktatdsi, kulturSlis, szoci6lis 6sNegyed6vente
sporttev6kenys6get segit6 szervezet
tdmogatdsdra, alapitv6nyok eltal ellatott
feladatokkal osszefr.igg6 kifizet6sre)
forditott, otmilli6 forintot meghalad6
kifizet6sek

Az Eur6pai Uni6 t6mogatdsdval
megval6sul6 fejleszt6sek leirAsa, az azokra Negyed6vente
vonatkoz6 szez6d6sek

Kozbeszerz6si informdci6k (6ves terv,
osszegz6s az ajSnlatok elbirdkls616l, aNegyed6vente
megk6tott szerz6d6sek16l)

A kirlon
jogszabdlyban
meghat6rozott
ideig, de
legaldbb 1 6vig
archivumban
tart6sdval

Legal5bb 1 6vig
archivumban
tartds5val

7
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A kiilon
.iogszabalyban
meghat6rozott
ideig, de
legal6bb 1 6vig
archivumban
tart6saval
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2. melleklet minta ,A" oldal

IGENYL6LAP

A KOZERDEKLi ES A K6ZERDEKB6L NYILVANoS ADAT MEGISMERESERE IRANYULo
KERELEMHEZ

oldal 79 / 24

1. A kert koz6rdekU adat(ok) megjelol6se (lehet6leg a k6zz6t6teli list6ban meghatarozott
pontszemra hivatkozva):

2. A koz6rdekU adatok ig6nyl6s6vel kapcsolatos feladatok: (A nem kivdnt r6sz t6rlend6!)
A koz6rdekU adatokat

> szem6lyesen, csak az adatok megtekint6sevel kiv5nom megismerni,

> szem6lyesen, az adatok megtekint6s6vel kiv6nom megismerni, 6s m6solatot is kerek

) mSsolat formdban ig6nylem, 6s a mesolat

o papir alap0 legyen,

o szdmit6g6pes adathordoz6 legyen:

.cD

. DVD

o elektronikus postafi6kba (e-mail) k6rem

) a mdsolat k6szit6s66rt a koltsegterites megfizet6s6t vdllalom.

3. Eszrev6telek, feljegyz6sek az adatkdzl6s teljesit6s6re:

Azadatk6r6sbeny0jt5s5nakid6pontja:-6v-h6nap-nap
Azadatk6zl6sbeny0jt6s5nakid5pontja:6v-h6nap-nap



B" oldal

IGENYL6LAP

A KOZERDEKTi ES A KOZERDEKB6L NYILVANoS ADAT MEGISMERESERE IRANYULo
KERELEMHEZ

Az adatig6nyl6 szem6lyes adatait tartalmaz6 ,,8" oldal csak az ig6ny teljeslt6sehez
elengedhetetleni.il sziiks6ges ideig kezelhet6.

A teljesit6st illetve a kolts6gek megfizet6s6t kovet6en ezt az oldall halad6ktalanul meg kell
semmislteni!

4. Az adatot ig6nyl6 szem6ly vagy szervezet:

lakcime / levelez6si cime: ..... ..... ... .

telefonsz5ma:

e-mail cime:

fax-sz6ma:

az ig6nyl6 a15ir6sa1

az adatig6nyt felvev6 munkat6rs a16irdsa

oldal Z0 / 24



3. mel16klet- Adatkezel6si t6jekoztat6 k6zadat ig6nyl6s

1 . Adatkezelcj megnevez6se

Megnevez6s: Allami M6nesgazdasig Szilv5sv6rad
Roviditett neve: AMGSZ
A kolts6gvet6si szerv sz6khelye: 3348 Szilv6sv6rad, Egri rit'16.
Bejegyezte: Magyar Allamkincst6r
Nyilv6ntart5si sz6m: 328885
K6pviseli: Cseri D6vid
Adosz6m: 1 5328883-2-1 0

Adatv6delmi tisztvise16 neve: Antaln6 G6czi Emese
El6rhet5 elektronikus level form6ban az a15bbi cimen:
Email: amqsz.ideqenforqalom@t-online.hu
Papir alap0 lev6lben az abbbi postacimen: 3348 Szilv6svSrad, Egri 0t 16.

A M6nesgazdas6g adatkezel6s6nek c6lja a koz6rdek( 6s kozerdekbSl nyilv6nos adatok
megismer6se irenti k6relmek teljesit6se, az egy 6ven beltil ism6tlcidci azonos t6rgykorben,
azonos adati96nyl6tril 6rkez6 k6r6sek azonositdsa, esetlegesen kOltsegt6rit6s meg6llapit5sa
6s teljesit6s6nek dokumentdl6sa, valamint az elutasitott, illetve r6szben elutasitott
adatig6nyl6sekre vonatkoz6, lnfotv. 30. $ (3) bekezd6s szerinti nyilv6ntades vezet6se. A cel
6rdek6ben kezelt adatok kore:

Az igenyl6 neve, 6rtesit6si cime (postaclm, e-mail cim), a beny0jtott adatig6nyl6s adatkore,
illetve arra vonatkoz6 informSci6, hogy a M6nesgazdasAg elutasitotta-e az adatlg6nyl6st, ha
igen, milyen indokkal. K6lts6g-megellapit6sa kapcs5n fentieken t0l: nev/megnevez6s,
cim/sz6khely, ad6azonosit6 jel/ad6sz6m.

4. Az adatkezel6s jogalapja, a kezelt adatok k6re

Az adatkezel6s az (EU) 20161679 eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendelet (a tovdbbiakban:
GDPR)1 6. cikk (1) bekezd6s e) pontjdn alapul, az a M6nesgazdasagra ruh6zott kozhatalmi
jogositvdnyok gyakorl6sa keret6ben v6gzett, vagy a M6nesgazdas69 koz6rdekfi feladatainak
v6grehajtdsAhoz sztlks6ges, tekintettel az informSci6s onrendelkez6si jog161 6s az
inform6ci6szabadsdgr6l sz6l6 2011. 6vi CXll. torv6ny 26. S (1) bekezd6s6ben meghatdrozott
el6ir5sokra.

A M6nesgazdas6g az lnfotv. 29. S (1) bekezdes2 szerinti c6l teljesitese 6rdek6ben a 29. g (1b)
bekezd6s3 szerinti adatokat kezeli.

Az lnfotv. 30. S (3) bekezd6s m6sodik mondata az adalkezel6 kdtelezci feladat6vd teszi, hogy
az elutasitott, koz6rdekU adatok megisme16s6re irdnyul6 k6relmek16l, valamint az elutasitdsok
indokai16l az adalkezel1 nyilv6ntart5st vezessen. A nyilv6ntartas adatait a M6nesgazdas6g az
5ltal6nos k6zz6t6teli lista 11.14. k6zz6t6teli egys6g6ben negyed6vente kozz6leszi.

5. A kezelt adatok k<ire 6s forr5sa, amennyiben azokat nem az 6rintett bocsatotta a
M6nesgazdasig rendelkez6s6re

A M6nesgazdas6g nem kezel olyan szem6lyes adatokat, melyeket nem az 6rintett bocs6tott a
Menesgazdasdg, mint adatkezel6 resz6re.

6. A szem6lyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riii 4
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A Menesgazdas6g a k6z6rdek( adatok 6s a koz6rdekb6l nyilvdlnos adatok ig6nylesere
irdnyul6 eljdr6s sordn nem kozol szem6lyes adatokat m5s cimzettel. Az adatok harmadik
orszdgba, vagy nemzetkozi szervezet 16sz6re nem kertilnek tovdbbit6sra.

7. A szem6lyes adatok taroles5nak ideje

A M6nesgazdas'gnak az lnfotv.-ben meghat6rozott eljSrdsa sor6n '15 nap - hosszabbit6s
eset6n tov6bbi 15 nap - 5ll rendelkez6s6re az adatigenyl6s megvdlaszol6s6ra. Az lnfotv. 29.

S (1a) bekezdese alap.ian a M6nesgazdas6ghoz be6rkezett adatig6nyl6sek adatait a
benytjtasukt6l szdmitott 'l 6vig kezeli a M6nesgazdas6g. Az Ugyhoz kapcsol6d6 iratokat a
M6nesgazdas5g a k6zfeladatot ellat6 szervek iratkeze16s6re vonatkoz6 jogszab6lyi
kovetelm6nyeks szerint iktatja, 6s az iktatott iratok kozott a mindenkor hat6lyos iratteri tervben
meghatarozott selejtez6si id6ig, illetve - ennek hi6nyeban - lev6ltdrba ad6s5ig kezeli. Ezt
kovet6en az Ltv. szerint lev6lt6rba adand6 iratokban foglalt adatok 6s az iratkezel6si
rendszerben a jogszabalyn6l fogva kezelend6 szem6lyes adatok kiv6tel6vel a
M6nesgazdas6g az adalol torli (iratokat selejtezi), illetve a levelterba addssal a szem6lyes
adatok kezel6se a M6nesgazdasdgn6l megsz(nik.

8. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogai

8. 1. Hat6rid6

A M6nesgazdasag az erintett jogai gyakorl6s6ra ir6nyul6 k6relm6t az annak be6rkez6s6t6l
szemitott legfeljebb egy h6napon be[il teljesiti. A k6relem be6rkez6s6nek napja a hatarid6be
nem szemit bele. A M6nesgazdasSg szriks6g eset6n, figyelembe v6ve a k6relem
bonyolultsSg5t 6s a k6relmek szdm5t, ezl a hat6rid6t tov6bbi k6t h6nappal
meghosszabbithatja. A haterid6 meghosszabbitdrs616l a M6nesgazdas6g a k6sedelem
okainak megjel6l6s6vel a k6relem k6zhezv6tel6t6l szamitott egy h6napon belUl lAj'koztatja az
6rintettet.

8.2. Az adalkezel6ssel kapcsolatos 6rintetti jogok

8.2.1. A hozzdfdr6shez val6 jog

Az 6rintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott el6rhetc5s6geken kereszttil a
M6nesgazdasSgt6l t6jekoztatdst k6rjen arra vonatkoz6an, hogy szem6lyes adatainak
kezel6se folyamatban vane, 6s ha ilyen adatkezel6s folyamatban van, jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy

. a M6nesgazdas6g

o milyen szem6lyes adatait;
o milyen jogalapon;
o milyen adatkezel6si c6l miatt;
o mennyi ideig

kezeli; tovdbbd, hogy

. a M6nesgazdasdg kinek, mikor, milyen jogszab5ly alapj6n, mely szem6lyes adataihoz
biztositott

hozz6f6r6st vagy kinek tov6bbitotta a szem6lyes adatait;

. milyen fondsb6l sz{rmaznak a szem6lyes adatai;

' a M6nesgazdasdg alkalmaz-e automatiz6lt ddnt6shozatalt, valamint annak logik5jdt, ide6rtve
a
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profilalkot6st is.

A M6nesgazdaseg az adatkezeles t6rgy6t k6pez6 szem6lyes adatok m6solat5t az 6rintett erre
ir6nyul6 k6r6s6re elsd alkalommal dijmentesen bocsetja a rendelkez6s6re, ezt kovetden
adminisztrativ kolts6geken alapul6, 6sszeril m6rt6kfi dijat szamithat fel.

Az adatbiztonsdgi kovetelm6nyek tel.jes0l6se 6s az 6rintett jogainak v6delme 6rdek6ben a
M6nesgazdas6g kdteles meggy6z6dni az 6rintett 6s a hozz6f6r6si jog6val 6lni kiv5n6 szem6ly
szem6lyazonossdg6nak egyez6s6r6l, ennek 6rdek6ben a tdj6koztat6s, az adatokba tort6nci
betekint6s, illetve azokr6l m5solat kiad6sa is az 6rintett szem6lyenek azonosit6sahoz kotott.

8.2.2. A helyesbit6shez va16 .iog

Az 6rintett szemely az 1. pontban megadott elerhet6s6geken keresztril kerheti, hogy a
M6nesgazdas6g m6dositsa valamely szem6lyes adatat. Amennyiben az 6rintett hitelt
6rdemlcien igazolni tudja a helyesbitett adat pontoss6gat, a M6nesgazdas6g a k6r6st
legfeljebb egy h6napon beltjl teljesiti, 6s err6l az eltala megadott el6rhet6s6gen 6rtesiti az
6rintett szem6lyt.

8.2.3. A zdroldshoz (adatkezel6s korlStozdsdhoz) va16 jog

Az 6rintett szemely az '1. pontban megadott el6rhet6s6geken kereszttl k6rheti, hogy a
szem6lyes adatai kezeles6t a M6nesgazdaseg korlStozza (az adatkezel6s korl5tozott
jelleg6nek egyertelmr:i jelol6s6vel 6s az egy6b adatokt6l elkrllonitett kezel6s biztositds5val)
amennyiben

. vitatja a szem6lyes adatai pontossdget (ebben az esetben a M6nesgazdas6g arra az
id6tartamra korl6lozza az adatkezel6st, amig ellen6rzi a szem6lyes adatok
pontoss6g6t);

. az adatkezel6s jogellenes, 6s az 6rintett ellenzi az adatok tdrl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszn6l6s5nak korl6toz6s6t;

. az adatkezel6nek m6r nincs sztiks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s celj6b6l, de
az 6rintett ig6nyli azokat jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6hez vagy
v6delm6hez; vagy

. az 6rintett tiltakozott az adatkezel6s ellen (ez esetben a korl6toz5s arra az id6tartamra
vonatkozik, amig meg6llapltdsra nem kerUl, hogy az adatkezel, jogos indokai
els6bbseget 6lveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben).

8.2.4. A lillakozitshoz val6 jog

Az 6rintett szem6ly az 1. pontban megadott el6rhet6s6geken kereszttil sajat helyzet6vel
kapcsolatos okokb6l b6rmikor tiltakozhat az adatkezel6s ellen, ha SllSspontja szerint a
M6nesgazdasag a szem6lyes adatdt a jelen adatkezel6si t6j6koztat6ban megjeldlt c6llal
osszefiigg6sben nem megfelel6en kezeln6. Ebben az esetben a M6nesgazdasdgnak kell
igazolnia, hogy a szem6lyes adat kezel6s6t olyan k6nyszeritS erejU jogos okok indokolj6k,
amelyek els6bbs6get 6lveznek az 6rintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabads5gaival szemben,
vagy amelyek jogi ig6nyek el6terjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6sehez vagy v6delm6hez
kapcsol6dnak.

8.2.5. A torl6shez val6 jog

A tdjekoztat6ban ismertetett adatkezel6s kapcs6n az 6rintett csak akkor 6lhet a t6rl6shez val6
jogdval, ha a M6nesgazdasdgra ruh6zott kdzhatalmi jogositv5nyok gyakorldsa keret6ben
v6gzett, vagy a M6nesgazdas6g kdz6rdek( feladatainak v6grehajt6sdhoz az adat nem
szLiks6ges. A lev6lt5rba adand6 iratok vonatkozeseban az adatok torl6se az iratok
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integrit5s5nak s6relme n6lkiil nem val6sithat6 meg, ez6rt a torl6si k6relem e vonatkoz6sban
nem teljesithet6.

9. Jogorvoslathoz va16 jog

Ha az 6rintett 0gy it6li meg, hogy a M6nesgazdas5g a szem6lyes adatainak kezel6se sordn
megs6rtette a hat5lyos adatv6delmi k6vetelm6nyeket, akkor - panaszt nyrijthat be a
M6nesgazdasAghoz (Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformdci6szabadseg M6nesgazdas6g, cim:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1 1., postacim: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail:
ugyfelszolga lat@na ih. hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehet6s6ge van adatainak v6delme
6rdek6ben bir6s6ghoz fordulni, amely az iigyben soron klvi]l jar el. Ebben az esetben
szabadon eldontheti, hogy a lak6helye (5lland6 lakcim) vagy a tart6zkod5si helye (ideiglenes
lakcim), illetve a M6nesgazdas5g sz6khelye szerint illet6kes torv6nysz6kn6l ny0.itja-e be
kereset6t. A lak6helye vagy tart6zkod6si helye szerinti t6rv6nysz6ket megkeresheti a
http:/ibirosag. h u/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A M6nesgazdas6g sz6khelye szerint a pere az Egri Torv6nysz6k rendelkezik illetekess6ggel.

Hatdlyos, 2021. 09. 01-tdl

2 lnfotv. 29. S (1) bekezd6s - ,A koz6rdek0 adat megismeres6re irdnyulo ig6nynek az adatot kezel6 kdzfeladatot
elliit6 szerv az ig6ny beerkez6s6t kdvet6 legr6videbb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon belirl tesz eleget.'

3 lnfotv. 29. S (1b) bekezdes -,Az adatig6nyl6snek az adatot kezel6 kdzfeladatot ell6t6 szerv nem kdteles eleget
tenni, ha az ig6nyl6 nem adja meg nev6t, nem termeszetes szem6ly ig6nyl6 eset6n megnevez6s6t, valamint azt az
el6rhet6s6get, amelyen szdmara az adatig6nylessel kapcsolatos bermely t6j6koztatiis 6s 6rtesites megadhato.'

4 A cimzett fogalm6t l.rsd: GDPR 4. cikk L ponqa.

5 A ktiziratokr6l, a kdzlev6lt6rakr6l es a magiinlev6ltdri anyag vddelm6r6l sz6l6 1995.6vi LXVI. torv6ny (a
toviibbiakban: Ltu.), illetve a kdzfeladatot ellat6 szervek iratkezel6s6nek 6ltalenos kovetelm6nyeit6l sz6l6 335/2005.
(Xll. 29.) Korm. rendelet.

oldal 24 / 24


