
S Z A B A L Y Z A T 
A kozerdeku adatok megismeresere iranyulo igenyek teljesitesenek 

rendjerol 



1. Altalanos rendelkezesek 

1.1. A szabalyzat ceija 
Az informacios onrendelkezesi jogrol es az informaeioszabadsagrol szolo 2011. evi C X I I . 
tbrvenyben es a vonatkozo egyeb jogszabalyok altal eloirt szabalyok alapjan a kozerdeku es 
kozerdekbol nyilvanos adatok megismeresehez valo jogot a Soproni Muzeumban (tovabbiakban: 
Muzeum) ervenyesitsiik es a Muzeumban meghatarozzuk a kozerdeku adatok megismeresere 
iranyulo igenyek teljesitesenek rendjet. 

1.2. A szabalyzat hatalya 
A szabalyzat szemelyi hatalya a Muzeumban valamennyi szervezeti egysegre es a Muzeummal 
kozalkalmazotti jogviszonyban vagy egyeb, munkavegzesre iranyulo jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatarsakra kiterjed. 

1.3. A szabalyzat alkalmazasa 
1.3.1 A szabalyzat rendelkezeseit a Muzeum kezeleseben levo kozerdeku es kozerdekbol nyilvanos 
adatok megismeresere iranyulo igenyek eseteben kell alkalmazni fuggetlenul attol, hogy az 
adatigenylo az igenyet a Muzeumhoz kdzvetleniil nyujtotta be vagy mas szerv a hozza benyujtott 
igenyt a Muzeumhoz tovabbitotta. 
1.3.2 A szabalyzat nem vonatkozik a kozhitelti nyilvantartasbol torteno, tbrvenyben szabalyozott 
adatszolgaltatasra. 

1.4. Az alkalmazas soran felmerulo ertelmezesek 
1.4.1. erintett: barmely meghatarozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kbzvetleniil vagy 
kbzvetve - azonosithato termeszetes szemely; 

1.4.2. szemelyes adat: az erintettel kapcsolatba hozhato adat - kiilonosen az erintett neve, azonosito 
jele, valamint egy vagy tbbb fizikai, fiziologiai, mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis 
azonossagara jellemzb ismeret - , valamint az adatbol levonhato, az erintettre vonatkozo 
kbvetkeztetes; 

1.4.3. kiilbnleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiseghez tartozasra, a politikai velemenyre vagy partallasra, a vallasos 
vagy mas vilagnezeti meggyozodesre, az erdek-kepviseleti szervezeti tagsagra, a szexualis eletre 
vonatkozo szemelyes adat, 

b) az egeszsegi allapotra, a koros szenvedelyre vonatkozo szemelyes adat, valamint a biiniigyi 
szemelyes adat; 

1.4.4. biiniigyi szemelyes adat: a biintetbeljaras soran vagy azt megelbzben a biineselekmennyel 
vagy a biintetbeljarassal bsszeftiggesben, a biintetbeljaras lefolytatasara, illetve a buncselekmenyek 
felderitesere jogosult szerveknel, tovabba a biintetes-vegrehajtas szervezetenel keletkezett, az 
erintettel kapcsolatba hozhato, valamint a biintetett elbeletre vonatkozo szemelyes adat; 



1.4.5. kozerdeku adat: az allami vagy helyi onkonnanyzati feladatot, valamint jogszabalyban 
meghatarozott egyeb kozfeladatot ellato szerv vagy szemely kezeleseben levo es tevekenysegere 
vonatkozo vagy kozfeladatanak ellatasaval bsszefuggesben keletkezett, a szemelyes adat fogalma 
ala nem eso, barmilyen modon vagy formaban rbgzitett informacio vagy ismeret, fiiggetleniil 
kezelesenek modjatol, bnallo vagy gyujtemenyes jellegetol, igy kulonosen a hataskorre, 
illetekessegre, szervezeti felepitesre, szakmai tevekenysegre, annak eredmenyessegere is kiterjedo 
ertekelesere, a birtokolt adatfajtakra es a mtikodest szabalyozo jogszabalyokra, valamint a 
gazdalkodasra, a megkbtbtt szerzodesekre vonatkozo adat; 

1.4.6. kozerdekbol nyilvanos adat: a kozerdeku adat fogalma ala nem tartozo minden olyan adat, 
amelynek nyilvanossagra hozatalat, megismerhetoseget vagy hozzaferhetove tetelet tbrveny 
kozerdekbol elrendeli; 

1.4.7. hozzajarulas: az erintett akaratanak bnkentes es hatarozott kinyilvanitasa, amely megfelelo 
tajekoztatason alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ra vonatkozo szemelyes 
adat-teljes korti vagy egyes muveletekre kiterjedo-kezelesehez; 

1.4.8. tiltakozas: az erintett nyilatkozata, amellyel szemelyes adatanak kezeleset kifogasolja, es az 
adatkezeles megszunteteset, illetve a kezelt adat tbrleset keri; 

1.4.9. adatkezelo: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo 
szervezet, aki vagy amely onalloan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek eeljat meghatarozza, 
az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkozt) vonatkozo donteseket meghozza es vegrehajtja, 
vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja; 

1.4.10. adatkezeles: az alkalmazott eljarastol fuggetlenul az adaton vegzett barmely miivelet vagy a 
miiveletek bsszessege, igy kulonosen gyiijtese, felvetele, rogzitese, rendszerezese, tarolasa, 
megvaltoztatasa, felhasznalasa, lekerdezese, tovabbitasa, nyilvanossagra hozatala, osszehangolasa 
vagy osszekapesolasa, zarolasa, torlese es megsemmisitese, valamint az adat tovabbi 
felhasznalasanak megakadalyozasa, fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese, valamint a szemely 
azonositasara alkalmas fizikai jellemzok (pi. ujj- vagy tenyemyomat, DNS-minta, iriszkep) 
rogzitese; 

1.4.11. adattovabbitas: az adat meghatarozott harmadik szemely szamara torteno hozzaferhetove 
tetele; 

1.4.12. nyilvanossagra hozatal: az adat barki szamara torteno hozzaferhetove tetele; 

1.4.13. adattorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyrealHtasa tbbbe nem 
lehetseges; 

1.4.14. adatmegjelbles: az adat azonosito jelzessel ellatasa annak megktilbnboztetese celjabbl; 

1.4.15. adatzarolas: az adat azonosito jelzessel ellatasa tovabbi kezelesenek vegleges vagy 
meghatarozott idore torteno korlatozasa celjabol; 

1.4.16. adatmegsemmisites: az adatot tartalmazo adathordozo teljes fizikai megsemmisitese; 

1.4.17. adatfeldolgozas: az adatkezelesi miiveletekhez kapesolodo teehnikai feladatok elvegzese, 
fuggetlenul a muveletek vegrehajtasahoz alkalmazott modszertol es eszkoztol, valamint az 
alkalmazas helyetol, felteve hogy a teehnikai feladatot az adaton vegzik; 



1.4.18. adatfeldolgozo: az a tenneszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezet, aki vagy amely szerzodes alapjan - beleertve a jogszabaly rendelkezese 
alapjan kbtott szerzodest is - adatok feldolgozasat vegzi; 

1.4.19. adatfelelos: az a kozfeladatot ellato szerv, amely az elektronikus liton kbtelezoen 
kbzzeteendo kozerdeku adatot eloallitotta, illetve amelynek a miikodese soran ez az adat 
keletkezett; 

1.4.20. adatkozlo: az a kozfeladatot ellato szerv, amely - ha az adatfelelos nem maga teszi kbzze az 
adatot - az adatfelelos altal hozza eljuttatott adatot honlapon kbzzeteszi; 

1.4.21. adatallomany: az egy nyilvantartasban kezelt adatok osszessege; 

1.4.22. harmadik szemely: olyan termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezet, aki vagy amely nem azonos az erintettel, az adatkezelovel vagy az 
adatfeldolgozoval; 

1.4.23. EGT-allam: az Europai Unio tagallama es az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo 
megallapodasban reszes mas allam, tovabba az az allam, amelynek allampolgara az Europai Unio es 
tagallamai, valamint az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban nem reszes allam 
kozott letrejbtt nemzetkbzi szerzodes alapjan az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo 
megallapodasban reszes allam allampolgaraval azonos jogallast elvez; 

1.4.24. harmadik orszag: minden olyan allam, amely nem EGT-allam; 

1.4.25. kotelezo szervezeti szabalyozas: tobb orszagban, de koztiik legalabb egy EGT-allamban is 
tevekenyseget folytato adatkezelo vagy adatkezelok csoportja altal elfogadott es a Nemzeti 
Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag (a tovabbiakban: Hatosag) altal jovahagyott, az 
adatkezelore vagy adatkezelok csoportjara nezve kotelezo belso adatvedelmi szabalyzat, amely a 
harmadik orszagba torteno adattovabbitas eseten a szemelyes adatok vedelmet az adatkezelo vagy 
adatkezelok esoportjanak egyoldalii kbtelezettsegvallalasa utjan biztositja; 

1.4.26. adatvedelmi incidens: szemelyes adat jogellenes kezelese vagy feldolgozasa, igy kiilonosen 
a jogosulatlan hozzaferes, megvaltoztatas, tovabbitas, nyilvanossagra hozatal, tbrles vagy 
megsemmisites, valamint a veletlen megsemmisules es seniles. 

2. Az adat-megismeresi igeny benyujtasa 

2.1 Az adatigenylo igenyet az erre a celra rendszeresitett 1. szamu melleklet szerinti igenylolap 
kitbltesevel es benyujtasaval vagy az azzal megegyezo adattartalmii igenyles benyujtasaval teheti 
meg. 

2.2 Az igenyles benyujtasa tortenhet postal uton a Muzeum postaeimere (Soproni Muzeum 9400 
Sopron, F6 ter 8.) vagy elektronikus liton a Muzeum weboldalan - http://sopronimuzeum.hu -
feltuntetett elektronikus postafibk cimen. Az igenyles szemelyes benyujtasa esak elozetes idopont-
egyeztetes altal az elore egyeztetett idopontban tortenhet, amelyre lehetoseg van a Muzeum 
telefonszaman vagy a mar emlitett elektronikus postafiok es postacimen. 

2.3 Az adatigenylonek az igenylolapon (1 . szamii melleklet) meg kell jelblnie, hogy a valaszt hova 
es milyen formaban keri eljuttatni. 



2.4 A Miizeumra vonatkozo kozerdeku, illetve kozerdekbol nyilvanos adatok a 
http://sopronimuzeiiin.hu webcimen is elerhetoek. 

3. Az adat-megismeresi igeny vizsgalata 

3.1 A benyujtott adatigenylest a Muzeum titkarsaga vizsgalja es ellenorzi. Az igenylot 8 
munkanapon beliil tajekoztatja az alabbiakrol: 

a) sziikseges-e es milyen szempontok szerint az igenyles pontositasa, 
b) az igenyben szereplo adat a Muzeum kezeleseben van-e, 
c) az igenyelt adat elerheto-e a Muzeum honlapjan, 
d) az adott iigy osszetettsege igenyli-e a hatarido meghosszabbitasat 
e) az adatigenylore nezve az igenyles varhatoan milyen koltseggel jar 
d) jelentos terjedelmii adatigenyles eseten a hatarido 15 munkanappal torteno 
meghosszabbitasarol. 

3.2 Az igenylo altal benyujtott, pontositott igeny uj igenynek minosiil, igy a pontositas 
beerkezesetol szamitva kell a valaszadas hataridejet szamitani. 

3.3 Ha az adatigenyles fizetesi kotelezettseggel jar (adathordozo, fenymasolas stb. koltsege), a 
hataridot a fizetesi kotelezettseg teljesitesetol kell szamitani. 

3.4 Ha az igenylo pontositasra valo felhivasra nem valaszol, az igenyles visszavontnak tekintendo. 

3.5 Ha az igenyelt adat az intezmeny weblapjan korabban kbzlesre keriilt, erre a valaszban fel lehet 
hivni a figyelmet, de teljesites megtagadasanak nem teremti meg a jogi alapjat. 

3.6 Az adatigenyles helyes benyujtasahoz a Muzeum titkarsaga segitseget nyujt az igenylbnek 
telefonon, emailben vagy akar szemelyesen. 

4. Az igenyelt adatok osszealli'tasa 

4.1 A formai es tartalmi szempontbol megfelelo igeny benyujtasa utan az igazgato vagy az bt 
helyettesito szemely haladektalanul megallapitja, hogy az igenybe foglalt adatok mely szervezeti 
egysegnel talalhatbak, majd utasitasara a titkarsag a szervezeti egyseg vezetojehez tovabbitja. 

4.2 A szervezeti vezeto az igenyelt adatokat bsszegyiijti es az igenylest, valamint az igenyelt 
adatokat tartalmazo dokumentumokat 8 munkanapon beliil megkiildi a titkarsagnak. 

4.3 Amennyiben az igenyelt adatok teljes kbrenel feltetelezhetb, hogy az informaeios 
onrendelkezesi jogrbl es az informaeioszabadsagrbl szolo 2011. evi C X I I . tbrveny 27. §-a szerinti, 
illetve ha az adat nem ismerhetb meg, akkor errbl tajekoztatja a titkarsagot. A jogalapot az adja, 
hogy a kbzerdekii es kbzerdekbbl nyilvanos adatok megismeresehez valo jogot - az adatfajtak 
meghatarozasaval - a tbrveny az alabbi esetekben korlatozhatja: 

a) honvedelmi erdekbbl, 
b) nemzetbiztonsagi erdekbbl, 
c) buncselekmenyek iildbzese vagy megelbzese erdekeben, 
d) kbmyezet- vagy termeszetvedelmi erdekbbl. 



e) kozponti penzugyi vagy devizapolitikai erdekbbl, ' s i •-
f) kiiliigyi kapesolatokra, nemzetkbzi szervezetekkel valo kapesolatokra tekintettel, 
g) birosagi vagy kbzigazgatasi hatosagi eljarasra tekintettel, 
h) a szellemi tulajdonhoz fuzbdb jogra tekintettel. 

4.4 Ha az adatok tekinteteben a szervezet vezetbje nem tud dbnteni, hogy az adatok megismerese 
barmilyen jogi akadalyba iitkbzik-e, abban az esetben keri a muzeumi jogasz allasfoglalasat, aki 2 
munkanapon beliil ezt kbteles megtenni. 

4.5 A muzeumi jogasz a szervezeti egyseg megkeresesere az alabbiakban foglal allast: 
a) az igenyelt adatok kbzerdekii vagy kbzerdekbbl nyilvanos voltarbl, 
b) az adatok minbsitett adatnak vagy korlatozottan megismerhetb adatnak minbsiilnek-e, 
e) a kbzerdekii adatszolgaltatas teljesithetbsegerbl, amelyet indoklassal egyiitt fogalmaz meg. 

4.6 A muzeumigazgato az alabbiak tekinteteben foglal allast 
a) Az informacios bnrendelkezesi jogrbl es az informaeioszabadsagrbl szblb 2011. evi C X I I . 
tbrveny 26. § (2) bekezdese szerinti Muzeumi feladat- es hataskbr erintettsegerbl, 
b) az adatok az informacibs bnrendelkezesi jogrbl es az informacibszabadsagrbl szblb 2011. 
evi C X I I . tbrveny 26. § (3)-(4) szerinti kbzerdekii, kbzerdekbbl nyilvanos jellegerbl, 
e) arrbl, hogy az adatok a minbsitett adat vedelmerbl szblb 2009. evi C L V . tbrveny 3. § 1. 
pontja szerint minbsitett adatnak vagy az informacibs bnrendelkezesi jogrbl es az 
informacibszabadsagrbl szblb 2011. evi C X I I . tbrveny 7. § (2)-(4) bekezdese szerint 
korlatozott nyilvanossag adatnak minbsiilnek-e, valamint 
d) arrbl, hogy az adatok az igenylb altal - a c) pontban foglaltakon tulmenben - meg nem 
ismerhetb - szemelyes adatot, iizleti titkot, a 7. § szerinti dbntes megalapozasat szolgalb 
adatot - tartalmaznak-e. 

4.7 A muzeumigazgatb tavolleteben a megbizott helyettese allast foglal arrbl, hogy a (2) bekezdes 
szerinti, a szervezeti egyseg vezetbje altal megkuldbtt adatok - a (3)-(5) bekezdesben foglalt 
szempontok alapjan - az igenylb altal megismerhetbk-e. A Muzeumigazgatb - Titkarsag utjan -

a) az igenylb szamara a lehetbve teszi 

vagy 

b) elutasitja es errbl az igenylbt a szabalyok szerint ertesiti 

es a szervezeti egyseg adatkezelbjet errbl tajekoztatja. 

4.8 A muzeum nem kbtelezhetb adat elballitasra, tehat a megismereshez kizarblag a tulajdonaban 
levb adatokat kell biztositania, azokbbl tovabbi adatok elballitasara nem kenyszerithetb. 

4.9 Ha az adatok megismeresehez elkeszitett masolatok, dokumentumok nem megismerhetb adatot 
tartalmaznak (iizleti titok, nem megismerhetb adat stb.), akkor kbteles azt tbrlessel, kitakarassal nem 
megismerhetbve tenni. 

5. A dontesre iranyulo igenyek eseten kovetendo egyeb 
szabaiyok 



5.1 Ha a dbntes megalapozasat szolgalo adat nyilvanossagara a jogszabaly mas esetet nem fogalmaz 
meg, akkor az adat a keletkezesetbl szamitva 11 evig azaz, tizenegy evig nem nyilvanos. 

5.2 A dbntes megalapozasat szolgalo adat megismereset - az adat megismeresehez es 
megismerhetbseg kizarasahoz fuzbdb kbzerdek sulyanak merlegelesevel - a muzeumigazgato 
engedelyezheti. 

5.3 
A dbntes megalapozasat szolgalo adat megismeresere iranyulb igeny akkor utasithato el - az 
informaeios bnrendelkezesi jogrbl es az informacibszabadsagrbl szblb 2011. evi C X I I . tbrveny 27. 
§-a alapjan - ha az adat megismerese a Muzeum tbrvenyes mtikbdesi rendjet vagy feladat- es 
hataskbrenek illetektelen kulsb befolyastbl mentes ellatasat, igy kiilbnbsen az adatot keletkeztetb 
allaspontjanak a dbntesek elbkeszitese soran tbrtenb szabad kifejteset veszelyeztetne. 

6. Az igeny teljesi'tesere vonatkozo hataridok, adatok 
atadasa 

6.1 Az igenyelt adatokat az igenylb szamara 20 munkanapon beliil kell rendelkezesere bocsatani. 

6.2 Az adatszolgaltatasban illetekes szervezeti egyseg szamara az adat vagy adatok bsszeallitasara 8 
munkanap all rendelkezesre. Jelentbs terjedelmii adatszolgaltatas eseten 23 munkanapra 
hosszabbithatb. 

6.3 Ha az igeny jelentbs terjedelmii adatra vonatkozik, akkor a 20 munkanapos hataridb egyszeri 
alkalommal 15 munkanappal meghosszabbithatb, de legkesbbb 45 munkanapon beliil az adatokat az 
igenylb rendelkezesere kell bocsatani. 

6.4 Az adatszolgaltatas meghosszabbitasarbl az igenylbt 8 munkanapon beliil kell tajekoztatni. 

6.5 A honlapon kbzzetett, barki szamara elerhetb adatokra iranyulb igeny eseteben - amennyiben az 
adategyezbseg fennall - az igenyt teljesitb szervezeti egyseg az igenylbt tajekoztatja a kbzzetett 
adat nyilvanos forrasarbl es arrbl, hogy az igenyt ezaltal teljesitettnek kell tekinteni. 

6.6 Ha az igenylb az igenyelt adatokat betekintes utjan kivanja megtekinteni vagy szemelyesen 
kivanja atvenni, akkor a titkarsaggal elbre egyeztetett idbpontban teheti ezt meg. 

6.7 Az igenylb a 2. szamii mellekletben meghatarozott nyilatkozat alairasaval elismeri, hogy az 
iratokba a helyszinen betekintett es az igenyelt masolatot megkapta. 

6.8 A 2. szamii nyilatkozat kitbltese es alairasa nelkiil az igenylb a dokumentumok tanulmanyozasat 
nem kezdheti meg. 

6.9 A titkarsag feladata: 
a) kbteles az igenylb szamara, elbre kijelblt helyszinrbl tajekoztatni, ; , . 
h) az adatok tanulmanyozasara sziikseges idbt biztositani, 
c) az igenylb kerdeseire valaszolni, 
d) adatok biztonsagara es valtozatlansagara felugyelni. 

6.10 Az igenylbnek a bemutatott dokumentumokrbl jegyzeket keszithet. 



6.11 Az igenylo koteles a masolatkeszites koltseget megfizeti. A Muzeum a masolatokat esak a 
koltsegek megteritese utan koteles atadni. A bejelentestol szamitva 20 munkanapon beliil, jelentos 
terjedelmu adatigenyles eseten legkesobb 45 munkanapon beliil a Muzeumnak a masolatokat 
rendelkezesere kell bocsatani. A masolatokra vonatkozo hatarido nem az adatigenyles bejelentestol 
kell szamitani, hanem az igenylo masolatigenyere vonatkozb bejelentetol. 

7. Koltsegtentes 

7.1 Az igenylessel kapesolatos koltsegekrol a Muzeum az igenylot elore koteles tajekoztatni. 

7.2 Az adatigenylessel kapcsolatosan felmerulo es figyelembe veheto koltsegeket es azok merteket 
a Muzeum dijszabasi tajekoztatoja tartalmazza. 

7.3 A koltsegterites a Muzeum altal megjelolt bankszamlara banki atutalassal tortenhet vagy hazi 
penztari befizetessel. A hazi penztari befizetes idopontjat es helyszinet a titkarsaggal elore 
egyeztetni kell, amelyre az alabbi modokon van lehetoseg: e-mail, telefon, szemelyes egyeztetes. 

7.4 A koltsegek megfizeteset a Muzeum szamlaval igazolja. A szamlakiallitashoz az igenylo az 
igeny benyujtasakor koteles a sziikseges adatokat megadni. 

8. Jogorvoslati lehetosegek 

8.1 Az igeny elutasitasa, nem teljesitese, masolatkeszites megallapitott koltsege miatt az 
adatigenylo Hatosagi vizsgalat kezdemenyezese erdekeben a Hatbsagnal bejelentest tehet. 

8.2 Az igenylo kozerdeku adat megismeresere vonatkozo igeny elutasitasa vagy teljesitesre nyitva 
alio, vagy az adatkezelo altal az informacibs onrendelkezesi jogrbl es az informacibszabadsagrbl 
szblb 2011. evi C X I I . tbrveny 29. §-a (2) bekezdese szerint meghosszabbitott hataridb 
eredmenytelen eltelte eseten, valamint - ha a kbltsegteritest nem fizette meg - a masolat 
kesziteseert megallapitott kbltsegterites bsszegenek feliilvizsgalata erdekeben birbsaghoz fordulhat. 

8.3 A pert az igeny elutasitasanak kbzlesetbl, a hataridb eredmenytelen elteltetbl, illetve a 
kbltsegterites megfizetesere vonatkozb hataridb lejartatbl szamitott 30 napon beliil kell meginditani 
az igenyt elutasitb Muzeum szekhelye szerinti illetekes birbsagon. 

8.4 Ha az igeny elutasitasa, nem teljesitese vagy a masolat kesziteseert megallapitott kbltsegterites 
bsszege miatt az igenylb a Hatbsag vizsgalatanak kezdemenyezese erdekeben a Hatbsagnal 
bejelentest tesz, a pert a bejelentes erdemi vizsgalatanak elutasitasarbl, a vizsgalat 
megszunteteserbl, az 55. § (1) bekezdes b) pontja szerinti lezarasrbl szblb vagy az 58. § (3) 
bekezdese szerinti ertesites kezhezvetelet kbvetb harminc napon beliil lehet meginditani. A 
perinditasra rendelkezesre allb hataridb elmulasztasa eseten igazolasnak helye van. 

8.5 Ha a birbsag a kbzerdekii adat igenylesere iranyulb kerelemnek helyt ad, hatarozatban az 
adatkezelbt a kert kbzerdeku adat kbzlesere kbtelezi. A birbsag a masolat kesziteseert megallapitott 
kbltsegterites bsszegenek megallapitasa tekinteteben uj eljarasra kbtelezheti. 
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1. szamu melleklet: 

I G E N Y L O L A P 
kozerdekii adat megismeresere 

Igenylo neve: 

Levelezesi eim: 

Elerhetoseg (telefon, e-mail): 

Az igenyelt kozerdeku adatok meghatarozasa: 

Csak masolatok eseten: (a megfelelot kerjiik alahuzni) 
a) az elkeszitett masolatokat szemelyesen veszem at, 
b) postal liton kerem kezbesiteni 

Vallalom, hogy a masolatok keszitesevel kapcsolatosan felmeriilt koltsegeket legkesobb a 
masolatok atveteleig 

a) banki atutalassal a 11600006-00000000-61104237 szamii szamlara (Erste Bank Hungary Zrt.), 
vagy 

b) hazipenztari befizetes litjan (megfelelot kerjiik alahiizni) 

megfizetem. 

Jelen alairasommal egyiittal azt is tudomasul veszem, hogy amennyiben az altalam benyujtott 
kbzerdeku adat megismeresi igeny pontositasa, kiegeszitese - annak teljesitese erdekeben -
szuksegesse valik, es az adatkezelo megkeresesere nem adom meg az ehhez sziikseges 
informaeiokat, adatkeresi igenyemet visszavontnak kell tekinteni. 

Kelt: 

alairas 



2. szamu melleklet: 
I R A T B E T E K I N T E S I N Y I L A T K O Z A T 

Alulirott (igenylo) az alabbiakrol nyilatkozom: 

A mai napon betekintettem az alabb felsorolt iratokba (megtekintett anyagok megjelolese), 
melyekrol masolatot 

a) kerek 

b) nem kerek. 

Dokumentumok felsorolasa: 

Az irat-betekintes soran tudomasomra jutott szemelyes adatokat az informacios onrendelkezesi 
jogrol es Informaeioszabadsagrbl szblb 2011. evi C X I I . tbrvenyben meghatarozottak szerint 
hasznalom fel es kezelem, figyelemmel a hatalyos jogszabalyok szemelyhez fuzbdb jogokra, 
valamint a szellemi alkotasok vedelmere vonatkozb szabalyaira is. 

A mai napon a fent felsorolt iratokrbl keszitett masolatokat atvettem. (Ha az igenylb nem ker 
masolatot, a sor tbrlendb!) 

Kelt: 

alairas 



3. szamu melleklet 
T A J E K O Z T A T A S L E Z A R T E L J A R A S O K R O L 

Igenyt teljesito szervezeti egyseg: 

Kitoltesert felelos: 

Iktato 
szam 

Igeny 
beerkezesenek 

idopontja 

Igeny targya 
(megismeresr 
e kert adatok) 

Teljesitve/elutasitv 
a 

Teljesltes/elutasita 
s idopontja 

Teljesites 
modja/elutasita 

s indoka 

Koltsege 

i 

Kelt: 

alairas 


