IV. számú melléklet
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Közzétételi szabályzata

Orosháza, 2017. július 01.

IV.1 Bevezetés
Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár), mint közfeladatot ellátó, a
feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében
eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét
törvény előírja.
IV.2 A szabályzat célja
Jelen szabályozás célja, hogy a Könyvtár eleget tegyen a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó
előírásoknak, és szabályozza az ezzel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. Idesorolva a
közérdekű adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének és eltávolításának részletes rendjét,
e feladatok ellátásra kijelölt munkaköröket, és a cél érdekében való együttműködést. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az e
törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé
tenni.
IV.3 A szabályzat hatálya
Kiterjed mindazon munkatársakra és a Könyvtár teljes területére, akik és ahol közérdekű adatot
kezelnek.
IV.4 Alapfogalmak
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelő megbízásából az egészségügyi és személyazonosító adatok
feldolgozását végzi;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
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megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
adatmegsemmisítés:
megsemmisítése;

az

adatok

vagy az

azokat

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele;
helyesbítés: a pontatlan vagy téves közérdekű adatok helyettesítése (javítása).
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét a törvény közérdekből elrendeli;
közzététel: a vonatkozó törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati
adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
IV.5 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése
•
•

•

•

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt
nyújthat be a könyvtár igazgatójához, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Kossuth
u. 3. postacímen vagy a konyvtar@justhvk.hu e-mail címen.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az
igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a
másolat készítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően állapíthat
meg költségtérítést, amelynek összegét előre közölni kell.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
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•

•
•

Az adatigénylésnek közérthető formában és amennyiben ezt z adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes az igénylő által kívánt technikai
eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus
formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak
közérthető formában nem lehet eleget tenni.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem
magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv.
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való való tájékoztatással együtt, 8 napon belül
írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben
értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről valamint az elutasítások indokairól az
adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig
tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

IV.6 Adatvédelmi biztos
Az Országgyűlés által választott adatvédelmi biztos feladatai közé tartozik - egyebek között –, hogy
figyelemmel kísérje a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága
érvényesülésének feltételeit. Ennek során az adatkezelőtől minden olyan kérdésben felvilágosítást
kérhet, amely személyes adatokkal, közérdekű adatokkal vagy közérdekből nyilvános adatokkal
összefügghet, és minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik. A Könyvtár köteles a
részére kibocsátott ajánlásra harminc napon belül érdemben válaszolni.
IV.7 A közzétételi lista
A közzétételi lista tartalmazza azokat az adatokat, melyek közzétételét jogszabály írja elő, magát a
listát is közzé kell tenni.
Adat

Frissítés

Megőrzés

Szervezeti, személyzeti adatok
a Könyvtár hivatalos neve,
székhelye, postai címe,
telefon- és faxszáma,
elektronikus levélcíme,
honlapja
a Könyvtár szervezeti
felépítése a szervezeti
egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti
egységek feladatai
a Könyvtár vezetőjének
neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcím)

a változásokat követően
azonnal

az előző állapot törlendő

a változásokat követően
azonnal

az előző állapot törlendő

a változásokat követően
azonnal

az előző állapot törlendő

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
a Könyvtár feladatát,
hatáskörét és

a változásokat követően
azonnal
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az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Adat
alaptevékenységét
meghatározó a Könyvtárra
vonatkozó alapvető
jogszabályok, valamint a
szervezeti és működési
szabályzat hatályos és
teljes szövege
a Könyvtár által nyújtott
szolgáltatások
megnevezése, tartalma,
igénybevételi rendje, a
fizetendő díj mértéke, az
abból adott kedvezmények
a Könyvtár által kiírt
pályázatok szakmai
leírása, azok eredményei
és indokolásuk
a Könyvtár
alaptevékenységével
kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános
megállapításai
a közérdekű adatok
megismerésére irányuló
igények intézésének
rendje, az illetékes
szervezeti egység neve,
elérhetősége, s az
adatvédelmi felelős neve
a Könyvtár
tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló
statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli
változásuk
a közérdekű adatokkal
kapcsolatos kötelező
statisztikai
adatszolgáltatás
Könyvtárra vonatkozó
adatai

Frissítés

Megőrzés

a változásokat követően
azonnal

az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

folyamatosan

az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

a vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

évente

az előző állapot törlendő

évente

az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

évente

az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

III. Gazdálkodási adatok
a Könyvtár éves (elemi)
költségvetése, számviteli
törvény szerinti
beszámolója, a
költségvetés
végrehajtásáról készített
beszámolók
a Könyvtárnál
foglalkoztatottak
létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők
illetménye, munkabére, és

a változásokat követően
azonnal

negyedévente
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a külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 5 évig
archívumban tartásával
a külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

Adat
rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve
Az államháztartás
pénzeszközei
felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő
– a nettó ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó
értékű – árubeszerzésre,
építési beruházásra,
szolgáltatásmegrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására,
valamint koncesszióba
adásra vonatkozó
szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve,
a szerződés értéke,
határozott időre kötött
szerződés esetében annak
időtartama, valamint az
említett adatok változásai
(az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződő
féllel kötött azonos tárgyú
szerződés értékét a
közzétételi kötelezettség
szempontjából egybe kell
számítani)
Az Európai Unió
támogatásával
megvalósuló fejlesztések
leírása, az azokra
vonatkozó szerződések

Frissítés

Megőrzés

a szerződés létrejöttét,
változását követő 60
napon belül

legalább 5 évig

évente

legalább 1 évig
archívumban tartásával

A Könyvtár a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkalmas
legyen, a könyvtárigazgató gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar
elhárításáról és az adatok frissítéséről. A Könyvtár a közérdekű adatokat saját honlapján teszi közzé.
A könyvtárigazgató felelőssége, hogy a közzétételre kerülő közérdekű adatok pontosak, szakszerűek
és időszerűek legyenek, és az ő feladata az adatok időben való előkészítése. A könyvtárigazgató
gondoskodik arról, hogy a Könyvtár honlapján valamennyi, kötelezően közzéteendő közérdekű adat
elérhető legyen. A dokumentumokat írásvédetten, pl.: .pdf formátumban kell közzétenni. A közzétett
adatok a közzétételt követő egy évig a honlapról nem távolíthatók el.
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