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Bf boln a Ne mzeti NI6n esbirto k

T6i fiko;ztatSs kozfirdekii adatok egyedi
ig6n-vl6s 6n ek 6s telj esit6s 6 n ek szabirlyair6l

I.
1

A kiiz6rdekii adatok egyedi ig6nyl6s6nek

6s teljesft6s6nek

szabflyai

.l. A

Biibolna Nemzeti M6nesbirtok (tov6bbiakban: Mdnesbirtok) kezeldseben l6vo
kdzdrdekti es kdz6rdekbol nyilv6nos adatot b6rki igenyelhet sz6ban, ir6sban vagy
elektronikus formdban egyar6nt a 1.2.) pontban meghatttrozott elerhetosegeken.

1.2. A kdzerdekri

adat megismerds6re ir6nyul6 igenyek benyrijt6s6nak m6dja:

irrisban:

B6bolnaNemzeti M6nesbirtok2943 B6bolna. Mdsz6ros rit l.

Postacim:

2943 Btholna,Mdszitros rit

Elektronikusan:

menesbirtok@babolnamenes.hue-mailcimen

Sz6ban,
I

irrisban:

1.

Mdnesbirtok sz6khely6n a43. irod6j6ban (H-Cs: 9:00-14:00)

.3.

A sz6ban el6terjesztett ig6nyt akkor lehet sz6ban teljesiteni, ha az adatig6nylo a teljesit6st
sz6ban k6rte, az rgenyelt adat a M6nesbirtok besz6mol6iban, honlapj6n vagy m6s m6don
jogszenien m6r nyilvdnoss6gra kertilt; az ig6nyelt adat a Menesbirtok hatAsk<irdre,
elj6r6saira, az alkalmazott jogszab6lyokra vonatkoz6 6ltal6nos titjekoztatttssal teljesitheto.

1.4.

Amennyiben a koz6rdekri, vagy kdz6rdekbol nyilv6nos adat aM6nesbirtok honlapj6n m6r
kozzetetehe kertilt, a v6laszban meg kell jelcilni a kdrt adatot tartalmazo nyilv6nos forr6st. A
kozzetetel azonban nem mentesiti a Mdnesbirtokot avillaszadttsi k<itelezettseg al6l.

1.5. Sz6beli egyedi, azonnali teljesitdssel nem teljesitheto adatig6nylds

eset6n

az ittvevo

munkatdrsnak ir6sba kell foglalnia azt.

1.6. A menesbirtok@babolnamenes.hu cimre

erkezo levelek 6rkeztetese6rt felelos munkat6rs
k<iteles naponta ellenorizni az ide 6rkezett adatigenyleseket, majd erkeztetni, valamint az
Igazgatonak to v iibb itani .

I.7.

A kozerdekti 6s kdz6rdekbol nyilv6nos adatok megismer6se ir6nti igdnyeket soron kiviil
kell drkeztetni, 6s iktatni.

il.

A kdz6rdekti

6s

kiiz6rdekb6l nyilvrinos adatok megismer6se irr{nti ig6ny
vizsgrllata

2.I. A k<izdrdeku es kozerdekbol

nyilv6nos adatok megismerdse ir6nti adatigenyl6seket a
M6nesbirtokhoz t<irt6no beerkez6st es iktat6st kovetoen azonnal el kell iuttatni a Josi
Egysd gnek, aki t6j eko ztatja az Igazgatot.

2.2. A beiktatott adatig6nyt

a Jogi Egysdg halad6ktalanul megvizsgiija,hogy az Infotv. 29.
(1a) ds (1b) bekezd6sben foglaltak fenn6llnak-e.

$

2.3. A Jogi Egysdg a 2.2.) pontban foglalt vizsg6latot kdvetoen -

sziiks6g eset6n az adatkdr
szerint drintett szervezeti egys6g bevon6s6val - az adatig6nyl6st megvizsgdlja abbol a
szempontb6l, hogy az egyertelmri-e, 6s hogy az a Menesbirtok kezeldseben l6vo adatra
vonatkozik-e.

2.4. Amennyiben az adatigdnyl6s nem egydrtelmti, a Jogi Egys6g elokdszit6se alapjin
haladdktalanul felhivja az igenylot az adatigdnyl6s pontositdsdra. A pontosit6s
Menesbirtokhoz tortdno bedrkezeseig az adatig6nyldssgl kapcsolatos elj6r6si hat6ridok
nyugszanak.

2.5.

Haaz igenylo azadatrgenyl6s pontosititsdra ir6nyulo felhivdsra hat6ridoben nem v6laszol,
az igenylest visszavontnak kell tekinteni. Erce az adatigenylot a pontosit6s elv6gzds6re
vonatkoz6 felhiv6sban fi svelmeztetni kell.

ilI.
3.1. A kdzdrdekri

Az ad,atigfinyl6s teljesit6se

adatigdnyleseknek a leheto legrdvidebb ido alatt, a Mdnesbirtokhoz tdrteno
l5 napon beliil, kdzdrtheto es az adatigenylo 6ltal megjel6lt

be6rkezestol sz6mitott legfeljebb
m6don kell eleget tenni.

3.2. Amennyiben az adatig6nylds jelentos terjedelmri, illetve nagysz6mri adatra vonatkozik,
vagy annak teljesitdse a Menesbirtok alaptevdkenysegdnek ellittrstthoz sziikseges

munkaeroforrds arinytalan mdrt6kri igdnybev6televel jttr, az adatigenyles teljesitdsdre
meghatirozott hat6rid6 egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbithat6, melyrol az
adatig6nylot a kerelem kezhezveteldtol sz6mitott 15 napon beliil t6jdkoztatni kell.

3.3.

Amennyiben az adatigdnyl6s teljesitesdhez a M6nesbirtok szakmai teriiletdnek bevon6sa
sziikseges, ugy az illetdkes szervezeti egysdg munkat6rsa dsszegyrijti, elokdsziti azadatokat,
mel yeket halad6ktal anul me gklil d az Igazgatonak.

3.4. A Jogi Egyseg az 3.1.) pontja szerinti adatok alapj6n elokdsziti 6s megkiildi

az

adatigdnyldsre adand6 v iiasz tew ezetet.

3.5.

Ha az adatigenylo az adatokat betekintes irtj6n kiv6nja megismerni, vagy a dokumentumm6solatokat szem6lyesen kiv6nja 6tvenni, az Igazgato 6ltal kijelolt munkat6rs felveszi a
kapcsolatot az adatigenylovel idopont egyeztetdse celj 6b61.

3.6.

Az adatok tanulm6nyozitsitra az er-re kijelolt helyis6gben, megfelelo idot kell biztositani.
A bemutatott dokumentum tanulminyoztsa softn az adatigdnylo k6rd6seire v6laszolni kell.
Az adatrgenylo jogosult a bemutat6sra kertilt dokumentumokr6l jegyzetet k6sziteni.

IV.

Azadatig6nyl6smegtagadfsa,thj6koztatdsjogorvoslatrril

4.1. Azon adatig6nyles

teljesites6t, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Mdnesbirtok

kezeles6ben, el kell utasitani.

4.2. Az adatigenylds megtagad6sakor

Ii$ekoztatni kell az adatigdnylot arr6l, hogy tudom6sa
szerint mely kozfeladatot ell6t6 szerv kezeli azigenyelt kozdrdekri es kdzerdekbol nyilv6nos
adatokat.

4.3. Az igenyles teljesitesenek

megtagad6sdr6l es annak indokair6l 15 napon beli.il a
M6nesbirtok levdlben, vagy amennyiben az igeny elektronikus riton erkezett, illetve, ha az
igdnyben az elektronikus levelez6si cim is fel van ttintetve, elektronikusan t6j6koztat6st kiild
aztgenyllnek.

4.4. Az

adatigenyles elutasit6sa eseten az adatigenylot 15 napon beltil t6jdkoztatni kell
jogorvoslati lehetosdgeir6l: a kdzdrdekri adatok irrinti igeny elutasit6sa vagy nem megfelelo
teljesitdse eseten azigenylo aTatabitnyai Torvdnyszekhez (2800 Tatabttnya, Kom6romi u.
4.) fordulhat jogorvoslatfrt. Az eljitrils soron kivtili 6s illet6kmentes.

V.

Az adatig6nyl6shez kapcsol6d6 egy6b rendelkez6sek

5.1. A Jogi Egysdg javaslatot tehet azlgazgato reszere a tdbbszor

fe lmeriilt adatigdnylesre
adott v6lasz anonimiz6lt form6ban trirldno kozzetetelere, vagy a M6nesbirtok ktilonos.
val amint e gyedi kdzzeteteh I i stdj 6nak kie g6szit6s6re.

5.2. A Jogi Egys6g

nyilv6ntart6st vezet

$ (3) bekezdds mdsodik fordulata alapj:ln az elutasitott kcizerdekti
adatigenyekrol; valamint

a) az Infotv. 30.

b)

a

M6nesbirtokhoz be6rkezett teljesitett adatigenylesekrol az Infotv. 29. $ (1a)
bekezddsdben foglalt vizsg6lat elvegzdse c6lj6b6l az adott dv janudr 1-jetol december
3I

-6ig.

5.3. Azlgazgat6 a 5.2. a.) pontja szerinti nyilv6ntart6s

alapj6n minden ev janu6r 31-6ig
gondoskodik az Infotv. 1. melldklet II. pontjdban foglalt tiblilzat 15. sora szerint azelozo
6vben elutasitott kcizerdekti adatig6nyldsekre vonatkoz6 statisztika elk6sziteserol, valamint
a statisztikai adatok kozzetetelerol. A statisztika elkeszitdset es kozzetdteldt kd,vetoen a
nyilvrintart6s torldsre kertil.

5.4. A 5.2. b.) pontja alapjdnvezetett

nyilv6ntart6s adatait a kcivetkez6 6v elso munkanapj6n

tordlni kell.

5.5. A 5.2.a.) ponda szerinti nyilv6ntartdstartalmazza:
a) az ijgyrat. iktat6sz6m6t;
b) az adatigenyl6s t6rgy6t;
c) az adatigenyles be6rkezds6nek idopontj6t;
d) az adatigenyl6s elutasititsixa 6s az elutasit6s ok6ra vonatkoz6
5 .6. A 5.2.b. ) pontj a szerinti nyilv6ntart 6s tartalmazza:
a) az ugytrat iktatoszitmtt;
b) az adatigenylo nev6t, el6rhetosdg6t (postacim, e-mail);
c) az adatigenyles tirgyftt; bedrkezesenek id6pontj6t;
d) az adatigenyles teljesites6nek idopond6t.
VI.

6.1. A

kdzerdeku es

adatot.

Kiilts6gt6rit6sre vonatkoz6 rendelkezes

a kdzerdekbol nyilv6nos adatok

B6bolna, 2020. m6jus 25.

megismer6se ir6nti adatig6nylesek

[,

r
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