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Az információs Önrendelkezési jogíól és az informáciőszabadságról szóló törvény, valamint
az állanháztartásról szóló törvény végrehajüásáról szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Áw)
előírásai a|aPjana GÖllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményénél a közérdekű
adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő
adatok nYilvránosságrahozatalának rendje az atábbiakban keriil meghatráro zásra.

1. A Szabályozás célja, hatálya

A szabályzat célja, hogy megllatározza a közérdekű adatok
kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően kőzzéteendő
hozatalának rendjét.

A szabályzattargyihatáIya kiterjed a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok
teljes körére.
AszabályzatszemélyihatályaazIntézményadatkezelőireterjedki.
Adatkezelő lehet az intézményvezető, illetve jogszabályban meghatiározott esetben
közalkalmazottak./továbbiakban:Adatkezelől
Az adatkezelő a közérdekű adatokat azlntézményen keresztül kezeli.

2. közérdekű adatok köre

Az Adatkezelő személy a feladatkörébe tartozőügyekben, így különösen:

kizárólago.s

vonatkozóan kÖteles elősegíteni és biáosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását.

Az Adatkezelő igénY esetén jelen szabályzat 3. pontja rendelkezései szerint hozzáférhetővé
teszi atevékenységével kapcsolatos legfontos abb, így különösen:

megismerésére irányuló
adatok nyilviánosságra



Az Adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki
megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arrajogosult szerv állam_ vagy
szolgálati titokká nYilvanította, illetve ha aznemzetközi szerződésből ertdő kötelezettség
alaPján minősített adat, továbbá,ha a közérdekű adatok nyilvánoss ágához valő jogot _ az
adatfajták megJtatározasával - törvény (honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy
bűnmegelőzési, kÖzponti pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra,
nemzetkÖzi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közi gázgatási hatósági
elj árásra tekintettel) korlátozza.

3, A kÖzérdekű adatok megismerésére irányutó igény és teljesítése

3,1, A kÖzérdekú adatok megismerését valamennyi átlanÁááartási körbe tartozőszervnek
kÖtelessége elősegíteni. E feladattal megfelelő (információs jogokra is kiterjedő)
szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkező személyek keriiltek kdelölésre. A
kÖzérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős személyek listáját az 7. sz. függelék
tartalmazz,a.

3.2. Igények fogadása
3,2,1, Az Adatkezelő a következő módon fogadja a közérdekű adat megismerésére
irányuló igényeket:

címezste,

nyomtatvány kitöltésével,

3.2.2. A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az alkalmazott iogszabályta
vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a válasn,itletve
az szétmána kielégítő.
AmennYiben szóban nem teljesíthetŐ, az igényről feljegyzést kell készíteni és az igénytőt
lehetőleg már az igény előterjesáésekor nyilatkoztatrri kell a 3.3.3., 3.3.4. és 3.3.5. pontok
szerinti körülményekről.

3.2.g.Az elektronikus Úton előterjesztett igényt kinyomtatrri, és iktatrri kell.

3,2,4, Az igénYek tetszőleges formában benyrljthatók, de azoknak minden esetben
tartalmazriuk kell az 2. safüggelék szerinti információkat. 
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3,2,5, Az igénY előterjeszthet ő az igénytő anyanyelvén, vagy az általaértett más nyelven,
azadatszolgáltaástazonbanmagyarnyelvenkellteljesíteni.



3,2,6, Ha az igénY nem magyar nyelvű, intézkedni kell annak lefordítása irtínt. Afordításhoz elsősorban a közaLkalmazottak nyelvismeretére kell tamaszkodni, ennek
hiányában a külső szakembert kell megbízni. §

3.3. Az igónyek elbírálása és teljesítése

3,3,1, A kÖzérdekű adatok szolgáltaüísára kijelölt felelős az igényt - annak tartalma
alaPjénaziktatastkÖvető 3 napon betül köteles megvizsgálnia abból aszempontbó1, hogy

akkor ennek megtédtésé t az igénylő vállalj a-e.

3,3,2,Ha az igénY a kért módon nem teljesíthető, u,igénylővel fel kell venni - elsősorban
telefonon 'vagY e-mailben- a kapcsolatot és a hianyző adatokra vonatkozóan
nYilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben azigénylő nem fudja akértadatokat pontosan
megielölni, az adatfelelős köteles segítséget nyujtani. Az intézkedésről feljegyzést kell
készíteni, Ha az igénYlő a felhívrásban megadott határidőn belül ,r"rn nyilurk ozik az
adatfelelős a rendelkezésre átló adatok alapjtín teljesíti azigényt.

3,3,3, Az igénYlőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kémi a tekintetben, hogy a költségek
ismeretében fenntartj a vagy módosítja-e igényét. Amennyiben a költségek megérítését
nem vállalja, kÖzÖlni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon
kaPhat ájékoztatást, ami nem okoz meg nem téríilő költséget az Adatkezelőnek. Ha
vállalja a kÖltségek megtédtését, közölnie kell a személyazonosító adatut.A kötelezettség-
vállalást lehetőleg írásban (postai levél, telefax, e-mail) kell teljesíteni.

3,3,4, Ha a kén adatot nem az intézménybe,n lévő Adatkezelő kezeli,akkor erről a tényről
a kÖzérdekű adatok szolgáltatésáért kijelölt, felelős személy a lehető legrövidebb időn, de
legfeljebb 8 naptári napon belül tájékoztatjaazigénylőt

3,3,5, Az Adatkezelő elutas ítjaazigényt, haakértadatok nem közérdekű adato k. Azigény
teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival egyutt 8 naptári napon belül írásban _
amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elekhonikus úton
értesíteni kell az igénylőt. 

",. ,,,

3,3,6, A kÖzérdekű adat megismerése iránti igén} teljesítése nem tagadható meg azért,
mert az nem magYar anYanYelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általaértett rrrás nyelven
fogalmaáameg.



3,3,7, AmennYiben olYan adat megismerésére irányul u, igény, amelyet törvény által
elrendelt formában és adattartalommal mar köz,zétett, az igénylőt enől tájéko ztatrttkell a
fellelhetőséget is ideértve. Ez nem mentesíti az Adatkezelő t az ? adatszolgáltatási
kötelezettsége alól.

3,3,8, Az adatszolgáltatrást az adatfelelős úgy köteles előkészíteni, hogy a közérdekű adat
megismerésére iránYuló igénynek az Adatkezelő az igény tudomására juüását követő
legrÖvidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napüíri napon belül eleget tudjon tenni.

3,3,9, EgYéb esetben a ájékoztatásnak - lehetőség szerint - az igénylő álta1 kívánt
technikai eszkÖzzelés módon kell eleget tenni (postai levélben, telefaxon, e-mailben).

3,3,10, Ha az igénY csak részben teljesíthet ő, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra
bozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjráról. Az
adatszolgáltattís során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot
tartalmaző dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz. akkor a
másolaton a meg nem ismerhető adatotfelismerhetetlenné kell tenni.

3,3,11, Az igénYlővel való kapcsolatfelvételnek, illefue részletes nyilatkozata
beszerzésének, az igény megérkezésétől szrámítva, legkésőbb 8 naptári napon belül meg
kell történnie.

3,3,12, Az IntézménY rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését, a
kÖzérdekű adatok megismerésére irányuló igényelaől nyilvántartást vezet az alábbi
tartalommal:

4. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan

4,1, Ha az igénYlő közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljes ítik, az igénylő a
megkgadás kÖzlésétől, illetve ennek elmaradása esetén azigény előterjesáésétől szrámított
15 naPtári naPos határidő eredménytelen elteltétől számítoft 30 naptírt,napon belül
bírósághoz fordulhat.

4.2. Amegtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Adatkezelő köteles bizonyítari.

4,3, Ha a bíróság az igénynek helyt ad és a Adatkezelőt a kért közérdekű adat közléséré:
kötelezi, ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.



5. Adatvédelmi előírások

5,1, A kőzzétettadatok megismerése személyazonosító adatok ktizléséhel nem köthető. A
kÖzérdekű adatokhoz történő hozzáfétés biztosításah oz személyes adat csak annyiban
kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül sziikséges.

5,2, IgénYlés alaPjrán történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító
adaá csak annYiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséh ez - beleértve az
esetleges kÖltségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését,
illetőleg a kÖltségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul
törölni kell.

5,3. A személYes adatok törlése érdekében a közérdekű adatok igénybejelentő
nYomtafuánlaíl (2. számú fiiggelék) kÜön rész szolgál a személyes adatok rögzítésére. Az
adatszolgiáltatás teljesítését követően ezt a * személyes adatokat tartalmaző _ résrtle kell
válasáani a nyomtafuányról és gondoskodni kell annak megsemmisítéséről.

_ 6. A közérdekű adatokközzététetének rendje

KÖzfeladatot ellátó szerv saját honlapján (amennyiben rendelkezik saját honlapp al) Az
információs Önrendelkezési jo$ól és az információszabadságról szóló törvény szerinti
kőuétételi listákon megltatátozott adaáit - ha a törvény másként nem rendelkezik _
közzétesn.
A kÖzzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamato s közzétételéről, az
adatközlőnek való megküldés étőI azintézményvezető felelős.

7. Zárő rendelkezések

Jelen szabálYzat 2014. május 29. napjan lép hatályba. A korábban érvényben volt
,,SzabálYzat a kÖzérdekű adatok megismeréséra iriányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kÖtelezően kÖzzéteendő adaiok nyilvánoss ága hozatalának rendjéről,, ettől az időponttól
hatáIyátveszti.

Veszprémo 2014. május 29.

intézményvezető
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személyek listája
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Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézmény e 2.sz. fiiggelék
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 2.

IGEIyyLÓr-,ap *

közérdekű adat megismerésére

Az igényelt közérdekű adatok méghatarozasa

Az adatokról másolat készítését:
D igénylem

E nem igénylem

Csak másolatok igénylése esetében kótl ldtölteni!
Az elkészítetf miásolatokat :

B személyesen kívánom átvenni
E postai úton kívánom átvenni

Vállalom, hogY a mrásolatok készítésével összeffiggésben felmeríilt költségeket legkésőbb a
miásolatok átveteléigaz Oktatási és KulturráIis Minisztérium részére megfizeiem.

alűrás

X"" ......-....(adatszolgáltalisuuínlevólasztandórnegsennisíretldő) ................><

Azigénylő neve*:

Levelezési cím:

Napközbeni elérhetőség (telefonszámo fax-szám, e-mail cím):

* Jogi szcmélY, vary jogi szcmétyiséggcl ncm rendelkező mtlg szcryezet esetén az eljáró képviselő megnevezése.
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A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 2014.05.29.naPjátót érvénYes Közérdekű adatszolgáltatás Szabályzatai megismertem,tudomásul vettem.
Munkám során az abban fogtaltaknak megfelelően járok el.

Krámli Ida

Beke-Kis Kata

Bognrár Barbara

Fülöp Máriá Rita

Horváth Gyöngyi

kecskés Lászlő

Kovács Gyula

Nagy Zoltán

schönek petra

Szilágyiné Molnár Krisáina

zeitler Gabriella
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