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információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében,az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. toruény
(a továbbiakban: Infotv.) 30. 5 (6) bekezdésébenfoglalt kötelezettségre figyelemmel, a
kozérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésénekrendjét az alábbiak szerint

Az

szabályozom.

1. A szabálvzat célja, hatálva

1.1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Hegyközségek NemzetiTanácsa feladatellátása
során keletkező kozérdekű adatok nyilvánossága biztosításának eljárásrendjét, valamint
meghatározza a közérdekű adatok megismeréséreirányuló igények teljesítésénekrendjét.

1.2. Jelen szabályzat alkalmazásában adatgazdának és a kozérdekű adatok megismerése iránti
igények teljesĺtésérevonatkozó feladatokat ellátónak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
munkaszeruezetét (a továbbiakban: HNT) kell érteni.
1.3. Jelen szabályzattárgyi hatálya kiterjed a HNT birtokában lévő, az Infotv. 3. 5 5. pontjában

meghatározott kozérdekű adatok és az Infotv. 3. 5 6. pontjában meghatározott közérdekből
nyilvános adatok (a továbbiakban együttesen: ktizérdekíiadat) teljes körére. Az InfoW.
27 . 9 (8) bekezdése éftelmébene szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelű
nyilvántaftásból töńénő - ktjlön toruényben szabályozott - adatszolgáltatásra.

1.4. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a HNT mindenkori főtitkárára, valamint a HNT
adminisztratív feladatokat ellátó, vele munkajogi jogviszonyban álló alkalmazottaira és
egyéb jogviszony

a la
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l

koztatott természetes személyekre.
2. Alapfogalmak

Jelen szabályzat alkalmazása során a kozérdekű adat, a kozérdekből nyilvános adat, az
adatkezelés, a nyilvánosságra hozatal, a közzététel fogalommeghatározásainál az Infotv 3. $.
,,Éftel mező rendel ke zései" körében megfoga mazotta k
l

az

i

rá

nyadóa k.

3.1. A HNT, mint kozfeladatot ellátó szeÍyI a feladatkörébe tartozó ügyekben koteles elősegíbni
és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, külonösen az alábbi
ügykorokben:
a) a kozpénzek felhasználása és az e célból kötott szeződések;
b) a piaci szereplők, magánszeruezetek és magánszemélyek részérekrllönleges vagy
kizá rólagos jogok biztosÍtása.
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3.2. A HNT a jelen szabályzat 3.1. pontjában meghatározott cél eléréseérdekébenrendszeresen
elektronikusan a hnt'hu internetes oldalon, Valamint az Infotv. 37lB.5 (1) bekezdése alapján
az egységes kozadatkereső rendszerben (www.kozadat.hu), dz Infotv. és a kozérdekű
adatok elektronĺkus közzétételére,az egységes közadatkereső rendszerre' Valamint a

kozponti jegyzékadattaftalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet által előírt terjedelemben közzéteszi a tevékenységével
kapcsolatos adatokat.

3.3. A HNT-nek lehetővé kell tennie továbbá, hogy a kezelésébenlévő közérdekű adatot bárki
megismerhesse. A közérdekű adat megismeréséhez fíiződő jogot törvény korlátozhatja
ktjlönosen:
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bĹjncselekmények Üldözése Vagy megelőzése érdekében;
d) kornyezet- Vagy természetvédelmiérdekből;
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szeruezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szel lemi tulajdonhoz fŰződő jogra teki ntettel.

0

3.4. A HNT feladat- és hatáskörébe taftozó dontés meghozatalára irányuló eljárás során készÍtett
vagy rogzített, a döntés megalapozásátszolgáló adat a keletkezésétől számÍtott tíz évig nem
nyilvános. Ezen adatok megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fijződő
közérdek súlyának mérlegelésévela HNT engedélyezheti.
A döntés megalapozásátszolgáló adat megismeréséreirányuló igény a döntés meghozatalát
követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a HNT töruényes műkodési rendjét
vagy feladat- és hatáskörének illetéKelen külső befolyástó] mentes ellátását, így kÜlonösen
az adatot keletkeztető álláspontjának a dontések előkészítésesorán torténő szabad
kĺfejtésétveszélyeztetné.

3.5. Ha töruény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a HNT feladat- és
hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb,
közfeladatot ellátó személy e feladatkorével összefüggő személyes adata. Ezen adatok
megismerésére az Infotv. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni.

3.6. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály alapján kotelezően igénybe veendő vagy más
módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyrijtó szeĺvek Vagy személyek kezelésében levő, e
tevékenységÜkre vonatkozó, személyes adatnak nem minősÜlő adat.
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közérdekű adatok körére és azok kozzétételérevonatkozóan jelen fejezetben nem
szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadók.

3.8. A 3.2. pont szerinti, honlapon történő közzététel, illetve a kozzétételtechnikai feltételeinek
biztosítása a honlapszerkesztésĺfeladatokat ellátó munkatárs vagY szerződéses jogviszony
alapján az ezzel megbízott személy feladata, a kozzétételtartalmi és formai ellenőaése,
valamint az adatok aktualizálásának figyelemmel kísérésea HNT mindenkori főtitkárának
feladata.

4.L.

információszabadsághoz való jog éruényesriléséta kozérdekű adatok megismerésére
HNT-nek kotelessége elősegíteni. E feladat
irányuló kérelmek teljesítéseútján
koordinálását és felügyeletét a HNT-nél a mindenkori főtitkár (a továbbiakban: Főtitkár)
láĘa el.
Az.

a

4.2. A HNT az érintettek tájékoztatása érdekébena közérdekű adatok megismeréséreirányuló
igények (a továbbiakban: adatigénylések) intézésérőltájékoztatót tesz kozzé a 3.2.
pontban megjelölt honlapon.

4.3. Fc adatigénylésekbefogadása

4'3.L. A

HNT a következő módokon fogadja az adatigényléseket:
a) eleKronikus úton a hnt@hnt.hu e-mail címen;
b) fax úĘán a +36 I4I3-752B számon;
c) postai úton a 1117 Budapest, Fehéruári út 84. szám alatti címen;
d) személyesen szóban és írásban a HNT székhelyén: ILt7 Budapest, Fehéruári út 84.
szám alatt, ügyfélfogadási időben.

4.3.2. A szóbeli adatigényléstakkor

a)
b)

c)

lehet szóban teljesíteni, amennyiben:
az igényelt adat a HNT honlapján már kozzétételrekerült;
az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az
igénylő szóban kéri a választ;
az igényelt adat a HNT alkalmazottainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére
vonatkozik.

az

adatigénylés szóban nem teljesíthető, arról kettő példányban
jegyzőkönyvet kell készíteni és az eleKronikus és postai úton beérkezett igényekkel egy
tekintet alá esőként kell kezelni. A készítendő jegyzőkönyv mintáját jelen szabályzat 1'

Amennyiben

melléklete tartalmazza.
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4.3.3. Az adatigénylésekformai kötöttségektől mentesen benyújthatóak, de tartalmazniuk

kell

legalább az alábbi adatokat:
a) azigénylő neve;
b) nem természetes személy igénylő esetében megnevezése;
c) azon elérhetőség, amelyen az igénylő számára az igényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és éńesítésmegadható.

4.3.4,

AZ. adatigénylésekkezelésérevonatkozóan a HNT iratkezelésre vonatkozó belső
utasításaiban és szabályzatában foglaltak az irányadók.

4.4.

adatigénylésekelbírálása és teljesítése
^z

4.4.L. A Főtitkár az adatigénylést annak beérkezésétkövetően koteles megvizsgálni abból
szempontból, hogy:

a) az adatigénylés megfelel-e
b)

c)

d)
e)

0
g)

a

jelen szabályzat 4.3.3. pon$ában

a

foglalt

kovetelményeknek;
az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e;
az igényelt adatoknak ki a kezelője;
az igényelt adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak minősrilnek-e;
az igényelt adatok megtalálhatóak-e a jelen szabályzat 3.2. ponťjában korülíft
weboldalon;
az igényelt adatok az igénylő által kéft módon vannak-e tárolva a HNT-nél vagy
feldolgozásuk szÜkséges;
az adatszolgáltatás teljesítéseokoz-e a HNT-nek kü!ön költséget.

4.4.2. Az adatszolgáltatás előkészltésérea HNT belső szabályzataiban foglaltak az

A

irányadóak.

Főtitkár az eljáráshoz az adatvédelmi tisztviselő segítségétveheti igénybe. pc
adatszolgáltatást a Főtitkár úgy koteles előkészlteni, hogy annak az igény beérkezését
követő legrovidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon beltjl eleget lehessen tenni.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylésteljesÍtése a közfeladatot ellátó szeru alaptevékenységénekellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytaIan méftékűigénybevételéveljár, a 15 napot egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbiltható. Erről azigénylőt az igény beérkezésétkövető
15 napon belül tájékoztatni kell.

4'4.3, Az adatszolgáltatásnak lehetőség szerint az igénylő által kéń technikai eszkozzel és
módon kell eleget tenni. A Főtitkár az igénylő számára az adatokba történő személyes
bete ki ntést ü gyfélfogadási dő be n biztosítja.
i

4.4.4. Amennyiben

az adatigénylésnem egyértelmű, a HNT írásban felhÍvja azigénylőt az igény
pontosítására.
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4.4.5. Amennyiben

a

4.4.t. pont szerinti vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy

4.4.6. Amennyiben

a

4.4.L. pont szerinti vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy

az
adatigénylésselérintett adatokat nem a HNT kezeli, erről a tényről azigénylőt a Főtitkár
a lehető legrövidebb határidőn belül írásban tájékoztaĘa.
az
adatigénylésselérintett adatok nem kozérdekű vagy kozérdekből nyilvános adatok, Vagy
az adatok megismerését jogszabály korlátozza, az adatigénylést el kell utasítani. Az
a Főtitkár
annak indokaival egyÜtt
adatigénylésteljesítésénekmegtagadásáról
legfeljebb 15 naptári napon belül írásban tájékoztaĘa az igénylőt.

-

-

4.4'7.

Amennyiben a 4.4.1. pont szerinti vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy az adatigénylés
csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban
korlátozott adatok köréről és megismerhetőségük módjáról. Ezen tényekről az igénylőt a
lehető legrövidebb határidőn beltil, de legfeljebb B naptári napon belül írásban kell
tájékoztatni.

4.4.8. Az

adatigénylés teljesÍtésesorán kiemelt figyelmet szükséges fordítani az igénylő által
meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételére, krilonosen a személyes adatok
korében. Az igénylő által meg nem ismerhető személyes adatok korének tisztázása
érdekébena Főtitkár kikérheti adatvédelmi tisztviselő véleményét'

4.4.9. Az adatigénylésnek az adatot kezelő kozfeladatot ellátó sze]v nem koteles eleget tenni
abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos
adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy
taftozó adatokban változás nem állt be.

az azonos

adatkörbe

4.5. pc adatigénylésekteljesĺtésérevonatkozóan jelen pontban nem szabályozott kérdésekben
az Infotv. előír.ásai az irányadók.

4.6.

Főtitkár évente, az Infotv. által meghatározott időpontig statisztikai adatszolgáltatást nyújt
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részéreaz év során elutasított
adatigénylésekről és az elutasíltás indokairól.

^
a

5. AdaWédelmi előírások

5.1.

A

HNT által a jelen szabályzat 3.z. pontjában megjelolt honlapon kozzétett adatok
megismerése személyazonosító adatok kozléséhez,illetve regisztrációhoz nem kothető.
Személyes adat csak a technikailag objeKíven kikertjlhetetlen esetekben (pl.: felhasználó
számítógépénekIP címe) kezelhető.
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Ajelen szabályzat 4. pontjában szabályozott adatigénylés teljesĺtésesorán azigénylő adatai
csak annyiban kezelhetőek, amennyiben az az adatigénylésteljesi']téséhez, az
adatigénylésnek az Infotv. Ż9. 5 (1a) bekezdésébenmeghatározott szempont alapján
megállapított költségtérítés
töfténő vizsgálatához, illetve az adatigénylésteljesĺtésééń
megfizetéséhez szÜkséges.

5.3. A HNT az adatigényléssel kapcsolatosan biftokába jutott személyes adatokat az Infotv. 29.
s (1a) bekezdéséből következően az adatigénylés benyújtásától számÍtott egy évig
használhatja fel, majd ezt követően az adatokat taftalmaző ugyiratot irattárba helyezi,
valamint az elektronĺkus úton nyilvántańott adatokat a számítógépes rendszerből törli.

5.4. A HNT irattári teruében foglalt megőrzési idő alatt a személyes adatok kezeléséreaz
irattárazási előírásokra vonatkoző jogszabályok alapján önálló jogalap áll fenn' Az irattári
megőzési idő alatt a HNT a birtokában lévő személyes adatokat nem használhatja fel,
csupán gondoskodik azok megfelelő megőrzéséről. A HNT az irattári megőaésre jogszabály
által megállapított határidő leteltét kovetően a személyes adatokat selejtezési eljárás során
törli.

5.5. A HNT felelőssége az adatkezelésre irányadó határidők leteltét követően a papír alapú
dokumentumok megsemmisítése, valamint az elektronikus dokumentumok számítógépes
rendszerből való törlése oly módon, hogy adattörlés esetén az érintett adatok a
továbbiakban ne legyenek helyreállíthatóak.

5.6. Amennyiben az adatigényléssel kapcsolatban költségtérÍtésmegfizetésérekerül sor, a HNT
a költségtérítésselkapcsolatos számviteli dokumentumokat a számvitelről szóló 2000. évi C.
töruény 169. 5-a alapján B évig köteles megőrizni. A HNT a megőrzésre jogszabály által
megállapított határidő leteltét kovetően a személyes adatokat selejtezési eljárás során torli.

6.1. Amennyiben az adatigénylésteljesítéseaz igényelt adatok másolása miatt a HNT számára
költséggel jár, az igény teljesĺtéséértkoltségtérítést
állapíthat meg.

6.2. A közérdekű adatról készített másolatéń fizetendő költségtérltes koltségnemeinek maximális
méftékéta kozérdekĹĺadat iránti igény teljesÍtésééľtmegállapiltható költségtérĺtés
méftékérőlszóló 30tl20t6. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján jelen szabályzat 2. melléklete
taftalmazza.

6.3. Ae.adatigénylés teljesltéséétfizetendő költségtérítésosszegéről az igénylőt az adatigénylés
teljesítésétmegelőzően, írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás kibocsátásáról a Főtitkár
gondoskodik.
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6.4. A 6.3. pont szerinti tájékoztatásban az igénylőtől egyéftelmű írásbeli nyilatkozatot kell kérni
arra vonatkozóan, hogy a koltségek ismeretében fenntaĺtja Vagy módosítja-e az
adatigénylését.Az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy számára a nyilatkozattételre nyitva
álló határidő a tájékoztatás kézhezvételétőlszámított 30 nap.

6.5. Amennyiben igénylő a koltségek megtérítésétnem vállalja, azigénylőt írásban tájékoztatni
kell arról, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást,
mely mód nem okoz tobbletköltséget a HNT-nek.

6.6. Amennyiben igénylő a költségek megtérítésétvállalja , ŰgY közolnie kell a számviteli bizonylat
kiállításhoz sztikséges személyes adatait. A költségtérÍtésmegfizetésére megállapÍtott
határidő nem lehet rövidebb 15 napnál.

6.7, A koltségtérítésmegfizetésénekmódjára vonatkozóan a HNT Számviteli Politikájában foglalt
rendelkezések az irányadók.
7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen szabályzat 2022. április 4. napján lép hatályba.
7.2. A HNT a hatályos jogszabályi előírásoknak való mindenkori megfelelés érdekébenlegalább
évente feltllvizsgálja a jelen Szabályzatot, és gondoskodik a változások jelen Szabályzatba
történő átültetéséről. A jelen Szabályzat aKualizálásáéft a Főtitkár felelős.

7.3. Jelen Szabályzat megismerése a HNT közos hálózati meghajtóján kereszttil minden
alkalmazott számára biztosított. A Főtitkár koteles gondoskodni arról, hogy a jelen
Szabályzatban foglalt előírásokat az alkalmazottak megismerjék, annak tényéta jelen
szabályzat 1. ftiggeléke szerinti papíralapúMegismerési nyilvántartáson aláírásukkal
igazolják.

7.4.

Szabályzat hatályba lépésétkövető azon átmeneti időszakban, melyben a HNT-nél
^jelen
adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre, illeWe azon esetben, ha az adaWédelmi
tisztviselő feladatainak ellátásában tartósan akadályozott, a jelen Szabályzat4.4.2. és 4.4.8.
ponĘaiban szabályozott
áťja el.
r egyszemé

1-o Ll- .0lĄ.

W,)

łí'

r. Brazsil Dávid
főtitkár
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2. meĺléklet:

költségnemeinek méftéke

Költségnemek

Adatkozlés módja
Adathordozó
költsége

Al4-es

..ft/lap

oldal

fénymásolása
(fekete-fehér)

ft/

A/4-es
fénymásolása
(színes)

oldal

A/3-as
fénymásolása
(fekete-fehér)

oldal

..... ft

/ lap

A/3-as
fénymásolása
(színes)

oldal

..... ft

/ lap

CD lemezre írás
DVD lemezre írás

lap

ft / lemez
.....ft I lemez

Postai költségek

. ft

/ küldemény

Munkaerőráfordítás
koltséqe
.. ft

| őra

küldemény

.ftlóra

....' ft / krildemény

.ftlőra

.. ft

.... ft

l

l

küldemény

l

krildemény
..... ft / küIdeménv
... ft

'... ft / óra

...ft

l

óra

'ft/óra
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1' melléklet

Jegyzőkönw szóbeli kérelemről
Iktatószám:

'....

Készült: a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (LLL7 Budapest, Fehéruári út 84.) hivatalos helyiségében
.......
''... hó ........ napján ..........'... órakor.

év

Tárgy:

Jelen vannak:
Ügyfét:
Neve:

Lakóhely (posta cím)
VAGY
E-mail-cím

Az adatkezelő ľészéről:
.(név, beosztás)

Ügyintéző:

A szóbeli kérelemben az ügyfél a következőket

adja elő:

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan tájékoztatást kaptam

A jegyzőkönyvben egyebet elmondani nem kívánoĘ azt elolvasás után, mint akaratommal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírom.

kmf,

ügyintéző aláírása

Ügyfél aláírása
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1. függeĺék

Megismerési nyilatkozat

A

2022. április 4-től hatályos, a közérdekÍi és kłizérdekből nyilvános adatok
közzétételének rendjéről, valamint a ktizérdekíĺadatok megismerése iránti igények
teljesítésirendjéről szőlő szabá|yzatában foglaltakat megismeľtem. Tudomásul veszem,
hogy az abban leíftakat a munkám során köteles vagyok betaftani és betaftatni.

Beosztás

Név

Dátum

A!áírás
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Mellékletek jegyzéke
. mel léklet: Jegyzőkonyĺ szóbel i bejelentésrőI
fizetendő
2. melléklet: A közérdekĹi adat megismeréséreirányuló igény teljesítéséért
költségtérÍtésköltségnemei nek mértéke
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