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1. Bevezetés
Jelen szabályzat az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 20].1. évi
CXll. törvény (a továbbiakban löjtv,) 30. § (6) bekezdése alapján a KeszthelyiTetevízió Szolgáltató
Nonprofit Kft-nél a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére
vonatkozóan készült.

2. A Szabályzat célja

2.]. Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a KeszthelyiTV Nonprofit Kft-nél a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét annak érdekében, hogy a természetes
személyek személyes adataihoz fűződőjogainak tiszteletben tartása mellett a lehető legszélesebb
körben biztosítsa a közérdekű adatok megismerhetőségét.

2.2 A KeszthelyiTV Nonprofít Kft köteles biztosítani a közérdekű adatok nyilvánosságát, a
kÖzvélemény 8yors és pontos tájékoztatását a feladat- és hatáskörébe tartozó ügekben.

3. Értelmező rendetkezések

3. j. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékeységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben ketetkezett, a személyes adat fogalma
alá esŐ, bármilyen módosn vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményesséégére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
3.2 közéedekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.

4. A SzabáIyzat hatálya

4.]. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Keszthelyi TV Nonprofit Kft tevékenységével
kapcsolatos közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok teljes körére (a továbbiakban
együtt: közérdekű adat)
4.2 A Keszthelyi TV Nonprofit Kft kezelésében lévő közérekű adatok -az löjtv.-ben meghatározott
esetekkivételével - bárki által megismerhetőek.
4.3 A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságávalösszefüggésnem az üzleititok
megismerésére a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően
irányadóak.

5. A közérdekű adatok megismerésére irányutó igény előterjesztése

5.1A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módjai:
- szóban
- írásban
- elektronikus úton



5.2 Az igénylő kérheti a:
- közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,
- közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,
- közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolás készítését.

5.3 A közérdekű adatok igénylásáre vonatkozó, telefonon vagy személyesen előadott kérelmeket
az érintett ügy ügyintézője telefonon vagy személyesen azonnal köteles megválaszolni, ha az ügy
természetet nem igényli"az Írásbelitájékoztatást és az adatigénylő kifejezetten nem kéri a válasz
írásban vagy technikai adathordozőn (cd, dvd)történő rögzítését.

5.4 Amenniyben a szóban előterjesztett megkeresés a jelen Szabályzat 4.3 pintja alapján szóbeli
tájékoztatással nem teljesíthető, az ügyintézőfe|jegyzést készít a megkeresésről és 15 napon belül
írásban ad rá választ.

5.5 Az Írásbeli igényeket a jelen Szabályzat 1. mellékletét képező formanyomtatványon is be lehet
nYÚjtani. A közérdekű adatok megismerése iránti kérelmet nem lehet elutasítani arra
hivatkozással, hogy azt nem a formanyomtatványon nyújtották be.

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény megválaszolásának előkészítése

6.t Azigényel közérdekű adatokal érintett ügy ügyinté zője amegkeresést az iktatást követő 3
munkanapon belül köteles mewgvizsgálni abból a szempontból, hogy
- az igényel adatok pontosan beazonosíthatók-e
- az igényelt adatok közérdekű adatoknak minősülnek-e
- az igényelt adatokat a Keszthelyi TV NonproTit KFt kezeli-e
- az igénylő elérhetősége tisztázott-e
- az adatszolgáltatás okoz-e a KeszthelyiTV Nonprofit Kft-nek költséget, ha igen,
- nyilatkozott-e az adatigénylő azok megtérítéséről.

6.2 Amennyiben az igényelt adatok pontosan nem azonosíthatók be, az adatigénylővel
haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot és fel kell hívni hiányzó adatokra vonatkozó
nyilatkozattételre. Amennyiben az adatigénylő a megkeresést 15 napon belül nem pontosítja,
illetve nem egészíti ki és a rendelkezésre álló adatok alapján az adatigénylés nem teljesíthető, az
elutasításról aza adatigénylőt értesíteni kell.

6.3 Ha az adatigénylővel nem lehet felvenni a kapcsolat ot, azadatközlés meghiúsulá sáről az
ügyintéző feljegyzést készít.

6.4 A közérdekű adatokat az adatigénylő által meghatározott formában (írásban, e-mail, csd dvd)
kell teljesíteni.

6.5 A másolat, továbbá cd vagy dvd rendelkezésre bocsátása estén az adatigénylő a másolat
készítéséért - legfeljebb azzal kapcsolatoban felmerült költség mértékéig terjedően -
kÖltségtérítést köteles fizetni. A költségtérítés mértékét a jelen Szabályzat 2. melléklete határozza
meg, amelynek viseléséről az igénylő a megkereséssel egyidejűleg a jelen Szabályzat 1.
mellékletében meghatározott formanyomtaWáyn k9töltésével foglalkozik.

6.6 Amennyiben a közérdekű adatok megismerése iránti kérelmet nem a formanyomtatványon
nYÚjtják be, és az adatigénylő a költségek viseléséről nem nyiklatkozott, az adatigénylővel



haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot és fel kell hívni a költségek viselésére vonatkozó
nyilatkozattételre.

6.7 Amennyiben a költségek megtérítését az adatigénylő nem vállalja, fel kell hívnia figyelmét
arra, hogy csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz a Keszthelyi
TVNonprofit Kft-nek meg nem térülő költségeket.

6.8 A felmerült költségek megtérítése a KEszthelyi TV Nonprofit Kft bankszámlára történő banki
átutalással, vagV pénztári befizetés útján kell teljesíteni. Az adatigénylés kizárólag a költségtérítés
befizetése, illetve átutalása után teljesíthető.

7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése

7.1, Az igényt el kell utasítani, ha az igényelt adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének
megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesíteni kell az adatigénylőt. Így
kell eljárni abban az esetben is, ha a kért adatot a KeszthelyiTV Nonprofit Kft kezeli. Az
értrsítésnek a bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást - beleértve az eljáró bíróság
megnevezését, valamint a per illetékmentes voltát - is tartalmaznia kell.

7.2 Az igényelt közérdekű adatot az igénylő által megjelölt formában a lehető legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell az adatigénylő rendelkezésére bocsátani. A határidőt
az Ügyvezető - indokolt esetben . egy alkalommal írásban 15 nappal meghosszabbíthatja. A
meghosszabbításról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8napon belültájékoztatni kell.

7.3 Amennyiben azigénylő nem jelölte meg az adatszolgáltatás módját, a kérelemmel megegyező
formában kell az igényt teljesíteni.

7.4Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylővel haladéktalanulfel kellvenni a
kapcsolatot.

7.5 Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő általjogszabály szerint meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolatkészítés, illetőleg a betekintés előtt ezen adatot
felismerhetetlenné kell tenni.

7.6 Amennyiben az igénylés olyan adat megismerésére irányul, amely folyamatosan elérhető a
www.tvkeszthelv.hu honlapon, az igényteljesítésével egyidejűleg fel kell hívni az adatigénylő
figyelmét arra, hogy az igényelt adat a honlapo mely menüpontjában érhető el.

7.7 Amennyiben az igénylő közérdekű adatot tartalmazó dokumentumban történő betekintés iránt
nyújtotoo be kérelmet, az igénylővel haladéktalanul fel kellvenni a kapcolatot a betekintés
időpontjának meghatározása érdekében.

7.8 A betekintésre a Keszthelyi TV nonprofit Kft irodájában (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45,) előre
egyeztetett időpontban kerülhet sor. A betekintés során köteles jelen lenni az üggyel kapcsolatos
kérdések meválaszolására ílletékes ügyintéző. A betekintés során biztosítani kell, hogy az
adatigénylő a közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokat nyugodt körülmények között
megtekinthesse, azokróljegyzeteket készítsen. Biztosítani kelt azt is, hogy az adatigénylő
kérdéseket tegyen fel és azokra a jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok filgyelembe vételével
lehetőleg azonnal választ kell adni.



7.9 A betekintés során biztosítani kell, hogy az adatigénylő a közérdekű adatokat tartalmazó
iratokrólkérésére másolatot kapjon a jelen Szabályzat 5.4-5.7 pontjában foglaltak alkalmazásával.

7.!O A betekintés megtörténtéről, illetlőleg a másolat késuzítéséről az ügyintéző feljegyzést készít,
amely tartalmazza az aigényelt adatok felsorolását, a betekintés helyét és idejét.

8. Adatvédelmi előírások

lgénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő szeméylazonosító adatai csk
annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek
megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőlega költségek
megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanultörölni kell.

9 Jogorvolat a közérdekű adatok teljesítésévet kapcsotatban

9.]. Ha az adatigénylő közérdekű adat igénylésére vonatkozó igényét nem teljesítik, z igénylő a
területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

9.2 A megtagadás jogszerűségté és megalapozottságát az adatkezelő köteles bizonyítani.

LO.Zárő rendelkezések

10.1Jelen Szabályzat 2017.06.01,. napján lép hatályba
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1. melléklet

lgénybejelentő lap

A KeszthelyiTV Nonprofit Kft tevékenységével kapcsolatos közérdekű adatok és közérdekből
nyilvános adatok megismwerésére

Az adatigénylő neve:

Az igény pontos leírása:

az adatszolgáltatás választott módja (kérjük aláhúzni):
- írásban, személyes átvétellel
- írásban, postai úton
- elektronikus úton, e-mail cím: .......... ......:...............
- elektron i kus adatho r dozőn, cd/dvd személyes átvétel le l

- elektronikus adathordozón, cd/dvd postai úton

Postai kézbesítés választása esetén az adatigénylő levélcíme:

Nyilatkozom, hogy a fent előterjesztett igényem teljesítése során felmerül költségeket
megtérítem.

Kelt:...........

az adatigénylő sajátkezű aláírása



2. me!léklet

Költésgtáblázat

A KeszthelyiTV Nonprofit Kft a kÖzérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjéről szóló szabálYzata 5.5-5.7 pontjai alapján a Keszthetyi TV Nonprofit Kft tevékenységével
kaPcsolatos kÖzérdekű adatok igénylése esetén az alábbi költségeket köteles az adatigénylő
megtéríteni:

Fénymásolat A/4-es méretben: 50,- Ft/lap

CD:400,- Ftldb

DVD: 600,- Ftldb


