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A Gd,cseji Muzeumndl az inform6cios dnrendelkezesi jogrol es az informiiLcioszabadsiigrol szil6
2011. dvi CXII. tdrv€ny (a tovdbbiakban: ltv.) 30.9 (6) bckczddsdben clrendeltck teljcsitis€
drdekdben, valarnint az ellamhiitan&r6l s7-old tdrvdny vdgrehajt6s{irol szolo 368/2011. (XIl.3l.)
Korm. rendelet l3.S (2) bekczdds h) pontjriban kapo(t lelhatalmazd6 alapjam a kdzdrdekii adat-

megismeresi igdnyek intdzdsenek rendjdrdl az alebbi si.abelyzatot adom ki:

l. Alt.l{nos reodelkez&ek
l.l. A szaMlyzat cilja. hogy az ltv.-ben. valamint a vonatkozo egy6b jogszabalyokban foglalt

el<iirdsok ligyelembevdteldvel el6segitse a kozdrdek ds a kd,zdrdekb6l nyilvrfros adatok

megismerdsdhez val6. Alaptiirvdnyben riigzitett jog drvdnyesiilesit az-dltal. hogy meghatArotaa az,

aJlampolgtuok vagy bdrmely miis drdckkidri kdzdrdekii adatokhoz fiizdd6 inlormdcios joga

gyakorl{,linak modjrt, a jogg]iakorlds biaositdsriban kiizremiiktid6 szervezeti egysdgek feladatait is
a kiizerdeki adatok megismer€sdre irinyulo igenyek teljesitds6nek rendjdt a G0cseji Mizeumban.

1.2. A szzbirlyzat szemelyi hatilya a Gdcseji Mizeum (a tovdbbiakban: Mrlzeum) valamermyi

szervezeti e$/sigdre, valamint valamennyi. a Mtzeummal kiizalkalmazotti jogviszonyban, egyeb

munkavdgzesre ininyul6 jogviszonyban, ill. egydb olyan jogviszonyban foglakoaaton munkatdrsakra

kiterjed, akik tinyleges munkavdgzesi helye a Giicseji Muzeum ds telephelyei, ill. egydb

munkav€gzesi helyszinei.

1.3. A szabAlyzat rendelkeziseit a Mtzeum kezeldsdben ldvii kttzdrdekii ds kozerdektiil nyilvti,ttos

adatok megismeresere iftinlrlo iginyek esetdben kell alkalmazni ftiggetlenul a(ol. hogy az

adatigdnylti az igenydt a Mizeumhoz kitzvelleniil nyijtotta be. vagy m6s szerv a hozzi benyijton

igdn)1 a Muzeumhoz tovebbitotta.

1.4. A Mrlzeumnak kizirdlag a kezeldsben ldv<i adatok tekintetdben kell birositania a

megismerhet6sdgel. A mizeum nem kdtclcs a" igdny tcljesitese eidckiben maga cl6Allitani

adatoka(. tla az adatigdny tcljesitdsdhez - a Muzcum kez-eldsdbcn ldv6 adatok alapulvdteldvel - ij
adat el6iillitAsa sziikseges. a m[7.eum megvizsgiilhatja az igdny tcljesithetosegdt.

1.5. A szaMlyzal nem vona(kozik a kdzhitclii nyilventaa6sbdl ttindn6. torvdnyben szabalyozolt

adaszrlgdltat6sra.

2. Az .drt-Degismerari igdny bcnyijtilr
2.1. A kdzdrdek0 adat es a kOzerdek$l nyilv6nos adat megismerdse inimt sz6ban - szemdlyes

megjelends itja,n vagy telefonon - irasban - postai riton vagy faxon - vagy elektronikus iton bdrki

igCnyt nyijthat be.

2.2. Az igenyl€s b€nytjlhat6:
2.2.1. szemelyesen a Mtizeum TitldLrsigdn adat igenyl6lap kitttli€sdvel (eldrheriiseg:

?nlaEgerszqg, Banhyiny u. 2.) filfogadesi id6ben: hdtf6 - csotdntik 8.30-15 30 6ra kttzdn' penteken

8.30 -12.00. kitzittt.

2.2.2, ittsban a Mizeum levelezisi cimin: 8900 Zalaegerszeg. Banhydny u 2' sz poslai

cimen.

2.2.3. elektronikusan a llgzEgg@ztrlqtbLcimen.



2.3. A szemdlyes. postai, vagy elcktronikus fton ti'ndn6 adatigdnyldst az igdnyl6 a jelen vabelyzat
l. sz. melldkletet kdpezri adatiginyl6 lap kitdltisdvcl ragy az2al megegyezd tartalm[ igdny

benyijLis6val kerheti.

2. 4. A szemelyesen megjelen6 adatigdnyltinek az adatig€nyl<i kitdltesdhez vagy uzal megcgyez-ti

adalanalmU ig€ny elkeszitdsehez a titkiirsiigvezetd vagy a titkarseg mri6 munkatfusa nyijt s€gitsigct.

2.5. Telefonon - mivcl az igeny valodisaga nem biztositott - adat ncm igdnyelhet6.

2.6. Az igdnyl6nek a melldklet szerinti adatigenyl6 lapon bejelentett kdrelmdbcn meg kelljeldlnie,
hogy a vdlaszt hovd €s milyen formiban kdri.
2,7, Szbhrli, ir6sbeli es elektronikus uton tortent megkeresds esetdn. amennyib€n sziiksdges, a

v6laszad.isra jogosult szemdly pontositja az iginyl6vel a kdn adatok kdret ds nyilarkoaatja az

adatszolgriLltauis kivdnt modjdr6l. Az igdnyliit6l minden esetben be kell szerezni a nyomtatvinyon

kdrt, az adatszolg6ltat6s lebonyolit6srihoz sztikseges adatokat. azaz postai vagy elektronikus riton

vald teljesitis esetin a teljesitesi cimet. szobeli teljesitds esetdn - ha az igdnyl<i visszahivdsa

sztlksdges - a telefonos elirhettisdget. Az adaiigdnyl6 szemdlyes adatait - jogszabdly eltirii
rendelkez6se hidnydban - a Mtjzeum csak annyiban kezeli. amennyiben az iSiny teljesit6sehez

dvvagy a kitlts€gteritds megfizetesehez elengedhetetlentll sziiks€ges. Az iginy teljesitdset, az

eselleges kdhsegtdritis megfizetes€t, vagy a teljesitis meglagad6s6t6l sz6l6 kdzldst kiivet6en az

igdnylti szEmilyes adatait a Mizeum haladdktalanul t6rli.

2.8. A Mrizeumra vonatkozd kiizerdekr.i, illetve kttzerdekbol nyilvanos adatok a

wuw.qocseiimuzeum.hu webcimen el6rhet6 honlapon is megtekinthet6ek.

3. Az .drt-meghmerdli igdny vizsgihar
3.1. A muzeumszakmai adatokra vonatkoTo igdn)'t az adatigdnyl6 lap megkiilddsdvcl vagy az

elektronikus lcvil rcvebbitesAval a l'itka6.ig az igdny teljesitd szcrveT-eti egyseghez kiildi' kivdve

azokat az igenyeket. amclyek teljesitds€ben a l itkA$dg az illetak€s Az igdnyt teljesit6 szervezeti

cgysdg vezetitje halad€ktalanul. de lcgkds6bb a fclhiva6t kdvctd 3 munkanapon beliil nyilatkozik

an6l, hogy:

3 . I . I .sz0kseges-e 6s milyen szempontok s?-erint az igdny pontositdsa-

3.1.2.a2 igdnyben szercpl6 adat a kezelesdben van-e.

3.1 ,3. az ig€nyclt adat eldrhet6-e a Mfzeum honlapja,n. irgy hogy on ba i szimdra hozzaferhet6

m6don kdzzdtdtelr€ kertilt;

3.1.4. el6relfihat6lag, az adott iigy termdszete, bonyolultsdga mial, szilksCg lesz-e a teljesitesi

hattuid6 hosszabbiusAra,

3.1.5. igdnylii riltal masolatk6nt igdnyeh dokumentum el6relethal6lag jelent6s terjedelm0-e

illetve az iginylds teljesithet6-e az iginyelt formiban (adathordozo)'

3.1.6. megielitli az igdnyt teljesitd szervezeti egysdgndl a kapcsolattart6 szemdlyt'

3.2. A mizeum gazdrilkodrisi adataira (pdnztlgyekre. szerz6disekrc, kifizetdseke stb ) vonatkozo

iginy esetin a KKGESZ illetdkes v6laszt adni. Ebben az esetben - amennyiben a mizeumhoz

irkezik be - az iginy'l 2 munkanapon beliil tovribbitani kell a KKGESZ vezettijinek'

3.3. Az igdny teljesithet6segdnek vizsg6ladt a valaszadasra jogosult szemdlynek tigy kell elvdgeznie'

hogy az adatszolgdhal6 szervezeti cgysdgekkel tondnl egyeztetds uten az esetleges pontosittisok



sziiksdgessCgCdl az igdny beerkezesdt kdvet6 5 munkaoapon beliil iresban djdkodarni lehessen az
igdnyl6t.

Az ig€nyl6 eld benlujtott. pontositott igdny ij iginynek min6siil es annak a Mirzeumba val6
be€rkezdsdt6l kezdridik a vdlasiadds teljesitcsdrc cl6in l5 napos halrtid6.
A teljesithetdsdg vizsgi,lat6ra 3 munkanap riLll rendelkezesre.

Amennyiben az igeny pontositisa nem sziiks€ges, a tcljesithetiis€g tdrvdnyi akadalyai ds e$/db
feltdtelei megleGnek vizsgdlat6ra 2 munkanap ell rendelkezisre.

Amemyiben arz iginyl az igeny pontositasAEa irdnyulo felhivdsra nem vahszol. az igdn),t

visszavontnak kell tekinteni. Ene az igdnyltit a felhivds mcgkiildisekor elcire figyelmeaetni kell. Az
a tiny, hogy az igenyelt adatot a Mtzeum konibban mrir elektonikus form6ban nyilvdnossigra
hozta nem teremti meg a teljesitds megtagaddsdnak jogi alapj6t, azonban a kdzzl1€tel Gnyerc az

adatot tartalmaz6 nyilvAnos forres eldrhettisdg6nek megjeltil€sdvel fel kell hivni az igdnyl6

figyelmit.
3.4. Az i$i\y szoban ritndn6 kiegeszitdse vagy pontosllasa esetdn az igenl teljesit6 szervezeti

egyseg a m6dositrisokal, kiegdsziteseket rdvezeti a formanyomtatvanyra ds irdsban megjeliili, hogy

mikor, kivel ds milyen m6don egyezteten az ig6nyr6l.
3.5. Ha az ig€ny benyujtAsakor megillapithatd. hogy a kirt adatok vagy azok egy resze tekintetdben

nem a Mtlzeum az adatkezel6, akkor az igenlt, illewe annak vonatkoz6 rcszet haladiktalanul

tovAbbitani kell az adatokkal rendelkez6 szErvezet reszire az igdnyld egyidej0 irasbeli dnesitdse

mellett.
3.6. Ha az igdnyben szerepl<i adatok vagy azok egy resze tekintetdben nem a Mtizeum az adatkezel6

es az adatkezelii nem Allapithato meg. akkor az igdnyl6t az igdnye teljesithetetlens€gedl kell

drtesiteni,

3.7. A sajt6 ri{tal igdnyelt adatok es€t€n az igenyl az azt teljesitii szervezeti egyseg a

Kdzdnsdgkapcsolati osaaly kdzrem0k6ddsdvel intizi.

4. Az ig{lycll sdsaok dsszcillitisa

4.1. Az ig€n),r teljesitii szervezeti eglisdg a kin adatokat teljes kdrten ds hidnytalarul iisszegy0jti.

4.2. Az igdnyt t€ljesit6 szervezcti egysdg felhivisiLra az a szervezcti egys€g, amelynek a feladatkOr€t

az igeny konketan dri i, az igdnyb€n foglalt adatokat tarlalmazo dokumentumokat a felhiva6ban

megieldh hatdrid6ben es meghat6rozott formAban megktildi az igdoyt teljesit6 szerve2Eti egysdg

reszire,

4.3. Amennyiben szliksdges, az adatigdnylissel kapcsolatba.n a mu"-eum jogi kozremiikddest vehet

igCnybe. En6l az adatkdr6t haladekdanul enesiteni kell.

4.4, A joglsz - azi}en)'l teljesit6 szervezeti egys€g megkeresdsere - Allest foglal:

a Mrzeum adatkezeliii min6sdger(tl,

az igdnyelt adatok ltv. szerinti kdzdrdekii, k62-drdektiil nyilvanos vagy ddntdst megalapoz6

jellegdr6l,

an6l, hogy az igdnyelt adatok az ltv. szerint min6sitett adatnak. vagy korldtozothn megismerhet6

adatnak mintisillnek-e.



az iginy 4. pont (5) bekezdds srcdnti teljesither6sCgedl.
4.5. A jogi dlldsfoglaliist haladdklalanul mcg kell kiildeni az igdnyt teljesit6 szervezeti egysdg
rcszerc.

4.6. A jogi 6llasfoglaldsra forditott id6 ncm szimit bele a muzeum 6ltal kiszolgri'llatand6 adatokra
vonatkozo haUirid<ibe.

4.1. Az igenyl teljesit6 szervezeti egyscg az adatokat - az igdny teljesithe(6sdge es€tdn - az igdnyl6
kdres€ szerint az azokrol kCszitett milsolatot b€tekintdsre vagy megkiilddsre el6kdsziti.
4.8. Ha a kdzidekii adatot tartalmaz6 dokumentum az igdnyld 6ltat .iogszabaly alapjan meg nem

ismerhetai adatot tartalmaz, kulonos€n. ha iizleti titkot va$i tdrvenyben meghaterozon min6sitett
adatot tartalmaz, akkor az igdn),t teljesit6 szervezeti egysig a dokumentumokat s#tvalasaja, vagy

ha ez nem lehets€ges a dokumentumrol olyan mdsolatot kdszit, amelyen tdrlissel vagy kitakadssal a

nem megismerhet6 adat az igdnyl6 szimdra felismerhetetlenni vdlik.

5. A dotrtes megrhpozisit szolgild drt Eegfumer&6re irinyul6 igdny ereidtr kdvetetrdd
etjari!

5.1 . A ddntis megalapozisrit szolgelo adat - ha egyes ilyen adatok tekintetiben jogszabdly rtividebb

id6ranamot nem dllapit meg - a keletkezisdt6l szdmitott tiz dvig nem nyilv6nos.

5.2, Az i$eryl teljesit6 szervezeti egysig felhivdsdra az a szervezeti egyseg, amelynek feladatkorit

az igeny konkretsn irinti, a l'elhivisban meghatArozott hatd{idttben nyilatkozik an6l, hogy 
^z

igdnyben szereplti adat a ddntes megalapozisat szolga6 adat-e.

5.3. Az igdnyt teljesit6 szervezeti egysdg a dontes megalapozMt szolgald adatot laflalmaz6 igdn]'t

6s a ddntds megalapozasat szolgal6 adatot a megismerhetrisegdre vonatkoT-o v€l€mdnydvel egltn az

igeny tudomAs{im jut6&it koveto legrovidebb id6 alatt megkiildi a m[zeumigazgatb rdszere. Ezz€l

egyidejiileg az igdnyt teljesitd szervezeti cgyseg e esiti az igenylot ar6l, hogy az igdnyben ddntds

megalapozisat szolg6l6 adat szerepel, is az ltv. 27. $ (5) bekezddseben meghat6rozott engeddlyez6si

eljanist e tekinterben le kell fol)'tatni.

5.4. A dontds megalapoz.ds6t szolgalo adat megismeresdt - a2. ?d,at megismer€sahez ds a

megismerhet6sdg kizinis{irhoz fiizdd6 kdzdrdek s(rly6nak mirlegeldsdvel - a mizeumigazgat6

engedelyezheti.

5.5. A d0ntds megalapozisrit szolg{ilo adat megismerCsere ininyulo igCny - az (l) bekezddsben

meghat6rozon id6taflamon beliil - a dontes meghozahlet kdvettlen akkor utasithato el, ha az ad','t

megismer€se a M$zeum tdw€nyes mrikoddsi rendjdt vagy feladat- is hataskdrdnck illet€ktelen kiilsii

befolyd6t6l mentes ell6t6sdt, igy kiiliinitsen az adatot keletkeaet6' dl6spontjriLnak a d6 6sek

eliikdszitdse sonln tiirt€n6 szabad kifejtdsel veszelyeaehd.

5.6. Az adatok megismeresdt engeddlyezii ditntdsben a m6solatok kdszitisere ininyul6 igdny

teljesitesdrtil, illetve mcgtagadris.it6l is diinteni kell. A mfzeumigazgaro dirnt6s€t, valamint a

kapcsol6d6 iratokat tovebbi intizkedis celjribol a Titkrirsdg megkiildi az igdnyt teljesitd szervezeti

€gys€g resz€re, kivdve azokal az ig€nyeket, amelyek teljesitdse a Titkfuseg feladara.



6. Az ig6oy aelj6it&6re vonrlkoz6 hrtirid6lq rdrtok dt8dlsr
6.1. Az ig€nynek az azt teljesit6 szcrvczeti egysdg az iginy ludom{isdra jutasdr kaiver6 lcgrovidebb
idd alatt. legfeljebb azonban 15 napon bcliil rcsz elegct. lla ar igcn)r ncm a leljcsir6 szervezcti
cgyseghez nyijtottek bc. a hatAfiddr a7 iginy bcnyujt6s6tol kell sdmitani.
6.2. Ha uz igdny jelcntds terjedelm0 adatra. illctvc nagyszemi iratra vonarkozik, a 6. pont (l)
bekezddsben meghatd.rozott halirid6 cgy alkalommal 15 nappal meghosszabbithato. En<il az igenyl6t
az iginy kizhezvetelCt kdvet6 l5 naF,on b€liil az iginlt lcljesit6 sz.ervezeti egysCg t6jdkoztatja,
6.3. Az igdn,'t tcljcsit6 szervezeti egysdg az lgdnynek koz€rthet6 formaban - amennyiben ezt az
igdnyt teljesitti szervezeti egyssg ariinylalan nehdzseg nelkiil kipcs tcljcsiteni - az igdnyl6vel
egyeztetett modon tesz eleget.

6.4. A honlapon kiizzete(. bfuki sztnrira eldrhet6 adatokra irelyul6 igdny eset6ben - amemyiben az

adategyez6s6g fenftill - az igdnyt teljesitd szervezeti egyseg az igdnyl6l tAjekoztatja a k'zziten ada/

nyilvdnos fomi&i{ol ds ardl, hogy az igdn},t ezihal teljesitennek kell tekinteni.
6.5. Ha az lginylit az adatokat berekintds [tjAn kiva[lja megismemi. vagy mdsolatokat szemilyesen

kivdn 6tvenni. az igdn),t teljesit6 szervezeti egysdg felveszi a kapcsolatot az igdnyl6vel iddpont

egyeaetdse ciljdbdl. Az igdnykinek az lgdny teljesitii szervezeti egysdg munkatdrsa az egysig
helyisegdben mutatja be az igdnyeh adatokat. Az iginyl6nek - az iigyirat rdszdt kdpezri - a szabdlyzat

2. sz.{rni melldklet6ben meghatdrozott nyilatkozatbao aldirdsdval kell elismemie. hogy az iratokba a

helyszinen betekintett, illetve hogy az igdnyelt mdsolatol megkapta. A nyilatkozat elmaraddsa eselin

a dokumentumok hnulmanyozasat az igdnyl6 nem kezdheti meg. ill. a .mesolatokat nem veheti 6t.

6.6. Az adatok tarulmanyozasera - 'az e e a cilra kijeltilt helyisdgben - megfelelti iddt kell

bizrositani. A bemutatott dokumentum tanulmdnyozisa sordn az igdnyl6 k6rdds€ire velaszolni ds az

adatok biaoneig6r4 illetve v6Lltozatlans6g6ra feliigyelni kell.

6.7. Az igdnylttjogosuh a bcmutatolt dokumentumokrol jegyzeteket kisziteni.

6.8. Az igdnyclt adatokat hnalmazd dokumen(umrol vagy dokumcntumr€szr6l. annak tarolasi

m6djat6l fiiggetleniil az ig€nyl6 misolato( kaphat. Az lginyt teljesi(6 szcrvczcti cgysdg a mesolat

keszil€seefi - az. az2al kapcsolatban felmeriilt koltsig mdndkdig terjediten - kdltsigtdritdst AIlaPidat

meg.

6.9. Ha az lgdnyl<i a dokumcntumokrol vagy dokumentumrcszekriil masolatot igdnyelt, a maGolat

ininti igdnlt a kdlts€gteriGsnek az igdnyl6 altali mcgfiz-etdsdt kdvetd l5 napon beliil kell teljesiteni.

7. K6lt!6gt6rit6s
7.1. Az lgdnyl6t terhel6. az igenyles teljcsitisevel kapcsolatban esetlegescn lclmeriilit kdltscgek

dsszega a Muzeum el6re kdzli.
?.2. A kdltsdgtirilis mdrtdkdnek megdllapitllsa soren figyelembe veher6 ktilts€geket ds azok

miniket a mizeum a kires teljesitdse m6djdnak fiSyelembe vitel€vel allapitja meg. Ennek sonin

figyelembe veszi a szilkseges munkaer6 a masolatok ds hordoz6eszkiizitk iginyb€vdtelinek

sztiksegessdgdt.

?.3. A ki,ltsegtdritdsl a Mrizeum bankszimlaszdm6ra banki dtutal6ssal, vagy h{izi penzdd befizetis

ritjdn kell megfizetni. Az adatszolgrihauis teljesitis€re a felmeriilt kitltsegek meglirilisit kitvetden

kerfll sor.



7.4. Az igenyldssel dsszefuggesben felmeriilt kdlts6gek megfizctesa a Mizeum sziml6val lgazolja.

A szimla szabalyszerii kiellitdsa drdekdben az igdnyl6nek a kdrelem benyu.itdsakor kozdlni kell a

sailrnla ki6llit6sdhoz sriikseges adatait is.

8. Az igdny lcli6it6s6rek Eegasgadlsr

8.1. Az adatkezeld elutasitja az adatigdnylesre vona&oz6 k€relmel. ha a kdrelem olyan adatra

vonatkozik, amely a mindsitett adat vddelmdrdl szolo t0rv6ny szerinti mindsitett adat.

8.2. A kdzdrdckfl ds kozdrdekktl nyilvenos adatok megismetisehez val6 jogol - az adatfajtAk

meghatirozMval - torveny
a) honvddelmi irdektiil,
b) nemzetbiztons.igi drdekMl,
c) bturcselekminyek iildiizese vagy megel6#se drdekdben.

d) kdmyezet- vagy termdszetvddelmi drd€ktitl,
e) kttzponti penz0gyi vagy devizapolitikai drdekb6l,

fl ktil0gyi kapcsolatokra, nemzelkiizi szervezetekkel val6 kapcsolatokra tekintettel'

g )birovigi vagy kiizigazgatasi hatd$i8i eljadsra tekinteftel,

h) a szellemi tulajdonhoz fiizrid6 jogra tekintenel korletozhatja.

8.3. Az uzleti titok megismerdsdre a Polg6ri Tdrvdnyktinyvben foglaltak az ininyad6k.

8.4. A kdzerdekii adatok megismerise korlAtozhato uni6sjogi aktus alapjrfur az Europai Uni6jelentiis

p€nzilsi- va$/ gazdasAgpolirikai drdekire tekintettel. beleenve a monetrtis, a koltsdgvetdsi ds az

ad6politikai 6rdeket is.

8.5. A kdzfeladatoi elht6 szerv feladat- as hat{iskordbe tartoTo ddntes mcghoi ataldra ir{nyulo cljar{s

soren kdszitett vagy rogzitett, a ddntds megalapoz-iisrir szolgilo adat a kele&ezdsetdl szimitotl tiz

dvig nem nyilv6nos. Ezen adatok megismeresdre intryuld eljdrds szab6lyait a jelen szab{lyzat 5'

ponrja tanalmazza.

Az igeny teljesitdsenek megtagaddsarol €s annak indokairol' valamint az igdnylttt az ltv alapjdm

megilleto jogorvoslati lehetrisdgeknil vald tajdkoaatassal egyiitt E napon belill a Mnzeum irasban

vagy - amennyiben az tgdny elekronikus tlton erke,rett, vagy az igdnyben az elektronikus levelezdsi

cim fel van tiintetve - elektronikusan tajakoaaui'st klld az ig€nyl6nek.

8,6. Az eluhsitott kdrelmekrol, valamint a2 elutasitasok indokairol a Muzeum nyilvenhnast vez-et' 6s

az abban foglaltakrol minden janudr 3l-ig trijikoztatja a Nemzeti Adatvddelmi es

lnformrici6szabadsrig Hat6eigot (tovabbiakban: llatdsag).

9. Az eljdrtu lez6ntu

9.1. A; igdnlt teljesitd szervezeti egysdg a jelen szabalyzat 3 sz melldkletiben szereplil

nyomtatvdny kitdltdsevel dves tajdkozlatrist vezet a lezirt elj6t'isokr6l'

9.2. Hu torviny mesk€nt nem rendelkezik' az adatigdnylii szemdlyes adatait csak anoyiban kezeli a

Muzeum, amennyib€n az ig6ny teljesitds€hez ds a mAsolatkdszitis€rr meg6llapiton koltsegtdritds

megfizeris€hez szitkseges. Az iginy teljesitds€t' illetve a kollsdgek megfizel6ser ki'vettien az igdnyl6

szemilyes adatait haladiktalarul tdrdlni kell.



10. Jogorvoslrti l€hca6s6gek

10.1. Az igdny elutasirasa, nem teljesitese vagy a mesolal kdszitds€in megallapitott kdltsegtdrit€s

dsszcgc miatt az igenyl6 a Habseg vizsg6latanak kcz.dcmdnyezese drdekdben a Hatds6gnal

bejelenGst tehet.

l0.2.Az ig6nyl6 a kdzdrdckri adat mcgismerdsd.e vonatkozo igcny clutasitesa vagy a teljesitdsrc

nyitva dll6. vagy az adatke.zelb iltal a7.ltv,29. 0 (2) bckez.dise szerint mcghosszabbitott hatirid6

eredmdnytelen eltelte eset€n. valamint - ha a koltsegtdritdst nem fizette meg - a mesolat kCszitesedn

megallapitott kdltsegtdritds d,sszeg6nek felUlvizsgelata drdekdben birosrighoz fordulhat.

10.3. A pen az igeny elutasit6s6nak kdzlisitdl. a hatdrid6 ercdmdnfclcn elteltdttil, illetvc a

kdltsdgtdrires megfizetdsd.e vonatkozo hatdrid6 lejdmdtdl szlmito( harminc napon beltil kell

megindilani az igin),t elurasir6 Muzeum szdkhelye szerint illetdkes bir6s6gon.

10.4. Ha az iginy elutasitesa. nem teljesitdse vagy a masolat kdszitisein megelhpitott koltsegtiritis

Osszege mian az igdnyl6 a Hat6s6g vizsgdlatdnak kezdemdnyezdse drdekdb€n a Hatds.ignal

bejelentdst tesz. a pert a bejelentes drdemi vizsg6lal6ne& elutasit6sdr6l, a vizsgilat megsztinleldser6l,

az 55. $ (l) bekezd€s b) pontja szerinti lezddsdr6l sz6l6 vagy az 58. $ (3) bekezdes€ szerinti drtesites

kizhezv6teldt ktivet6 haminc napon beliil lehet meginditani. A perinditasra rendelkezesre ell6

hatriridd elmulasztisa esetdn igazol6snak van helye.

10.5. Ha a birosdg a ktizdrdekii adat igdnylds€re irinyulti kdrelemnek helyt ad. hatdrozateban az

adatkezel6t a kin kttzerdekii adat kttzldsere ktitelezi. A biroseg a masolat kdszitdsidn megellapitor

kohsdgld tds dsszeg6t megvaltoztathatja. vagy a kdzfeladabt ellatd szervet a k0lts€$6rilis

dsszegdnek megallapit6sa tekintetdben rij eljenisra kiitelezheti.

Jelen szabdlyzat 2017. szeptenber 20-t6l hatdlyos

lalasge$zeg. 201'1. szeptembcr I 5.
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l. sz. mell6klet:

I(;INYL6LAP

kiiz6rdckii adat mcgismer6sdre

Az igdnlld neve:

Kdpvisel6 never:

[,cvclczcsicim:

Napkiizbeni eldrhet6seg (telefbnszim. e-mail cim):

n / igdnyelt kiirirdeku adatok mr.ghatarozasa:

Az adatokrol mesolat kdszitasdt igcnl-lem - nem igcnllcm (,tlrl iik o mcgleleli;t ul.lh :ni).

Csak m6solatok igdnyldse esetdben kell kitdltenil

Az elkdszitett masolatokat: szemdl)esen kiv,nom alvenni - poslai lton kivdnom 6tvenni.
(kiink q netafelel6t uldhi.ni)

Vrillalom, hogy a miisolalok kdszitdsdvel iisszefiiggdsben felmeriilt kiiltsdgeket legkds6bb a
miisolatok attdteldig a Mizcum rcs/crc banki dtutaldssal / hii/ipcn/tdri bcll/ctcs utjan mcBfiTctcm

Alairesommal tudomdsul \eszem. ho8! amenn)iben az iilulanl ben]-ijtott kdzdrdekti adat-

mcgismcrdsi iginy pontosit6sa. kiegaszitasc - annak tcljcsithctiisigc ardcklibcn - sziiksegcss6 v6lik.

6s az adatkezelrt megkeresdsire nem adom meg az ehhez sziiksdges informdci6kat. 
^z 

adatkezeld

igcnyemct visszavontnak tckinti.

aldirds

* Jogi szer,ndly, vagy jogi sz-emdlyisdggel ncm rendelkezti mas szervezct esctdn az eljdro kdpviselii
megnevezese.



2. sz. mclli'klct:

Il{.\ r -Bt:IuKt\ I[.sr \\ It..\'t Koz.\1'

Alufirott (igfnllii megnevezdse) .............. ............................ .dz

aLibbiak16l nyilatkozom:

A mai napon betekintettem az al6bb filsorolt iratokba (megtekintetr anyagok megjelatldse).
mclyckrdl miisolatol kdrck/ncm kcrel.

Az iral-betekintes sord.n tudom6somra jutott szemdlycs adatokat az informdcios tinrendelkezdsi
jogrol ds az Informdcioszabads6grol szol6 20ll.6vi Cxll. tdrvtnybcn mcghatarozottak s7-erint

hasznelom fel ds kezelem, figyelemmel a hatiilyos jogsznbnlyok szemilyhez lizddd jogoka,
valamint a szellemi alkotrisok vddelmire vonatkoz6 szabalyaira is.

A mai napon a fent t'elsorolt lratokr(il kdszitett miisolatokat atvettem. (Ha az igdnyl6 nem kdr
mdsolatot, a sor ttirlend6!)

Zalaegelszeg.

aliiires
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-1. |',.. nlellaklet:

Ti.rEKozTATAs r.IziRT Er-rAtuisoKR(il.

Igdnlt teljesit<i szervezeri egysdg:

Kititllcscrt f eleli;s:

lktato-
u,6n

Igdny
bedrkezds
id<ipontja

Igdny 6rgya
(megismerisre

kdrt adatok)

'lcljesitve /
Elutasitva

Teljesitds /
Elutasi&is
idtipontja

Tejesitds
m6dja /

l-.lutasitAs

indoka

Kaillscg-
tdrites

/alacgcrszcg.
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