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SZABALYZAT
A ktiz6rdelt adrtok k6zz6t6teli kiitelezottsdg6Del! 6s

s k6z6rdekff ldrtok mcgismer6s6re
irdtryuld ig6nyek teljesit6s6nek reDdjdr6l

az informeci6s dnrendelkezdsi jogr6l is az inform{ci6szabadsrgr6l sz6lo 201 1. 6vi CXtr. ttirv6ny (a

tov{bbiakbar Irfotv.), a k6zadatok rijrahasznositeser6l sz6l6 2012.6vi LXIII. titrv6dy (Kdzatv.) a
ktizdrdeki adatok elektronikus kdz,,e6l3rcrc, az €gysdges kozdatkeres6 rendszerre, valamint a
ktizpouti jegyzdk adattartatn ra, az adatintegnici6ra vona&oz6 reszletes szab6lyok6l sz6l6 305/2005.
(X[. 25.) Korm. redel€t, €s az ,llaohAztanSsr6l sz6l6 20 I I . Cvi CXCV. tttrvdny a v6grehaj t6srr6l sz6l6
368/2011. QflI. 31.) Korm. rendelet l3.g (2) bekezdes h) pontja alapjSa az alabbi szabelyzatot adom
ki:r

l. A szrbilyzrt c6ljq hrtilyr

1.$ A szabalyzat c6lja, hogy meghalSrozza a ktizerdekff adatok megismeresdre ininlul6 k6relmek
int€zdsdnek-, tov6bbf a kiitelez6en ktizzd t€end6 adatok nflvanossiigra hozatalanak .endjet.

2.$ (l) E szabelyzat rendelkezeseit a Budapesti Tdrteneti Mtzeum (a tovabbiakban: Mtzeum)
kezel6s6ben l6v6 kitz6rdekii adatok 6s ktiz6rdekb6l nyilvdnos adatok kdzz6t€tel6re, tovabb6 iginyl6s6re,
valamint ezen adatkttrttkbe nem tartoz6, a Mtzeum honlapjan megjel€n6 adatokra kell alkalmazni.

(2) E sz b6ly? t szemdlyi hat6lya a Mtzeum valamennyi szervezeti egys6g6re, munlaviszonyban 6s

egydb polgeri jogi jogviszony ker€teben foglalkoratott muokatdrsiira kiterjed ki (a tovebbiakban:
muntatirs),

(3) E szab{\.zat 6ltal hasznalt fogalmak erteLnezesdre az infomuci6s d endelkez€si jogr6l ds az
itrformeci6szabads6gr6l sz6l6 201 l. evi CXII. tttrveny 3. {-6nak reDdelkez6seit kell alkalmazni.

II. A kaiz6rdekt rdatok meSismer6s6re iriDyul6 k6relmek int6z6s6nek rendj€

3.$ (1) KttzCrdekt adat irrnti igenyt sz6ban, frsban 6s elekronikus tton is el6 Iehet terjeszteni a

MiL7-eum F6igazgat6i Titkersegenfl, a MizeEr honlapjan kiizzdtett el6rhet6s6geken. (Budapesti
T6aeneti Mtzeum F6igazgat6i TitkArseg, l0l4 Budapest, sr. Gyiirgy t6r 2, telcfoDszim: 487-8801,
valamint btm kukac_btm.hu)

(2) A sz€mdlyes, postai vagy elekrodlus ttoo tti(6n6 adatigdnyl6st az igdnylti jelen szabalyzat /.
szimi mellideta kdpez6 formanyomtatv6ny kitdlt6sdvel vagy azzal egyezd tartahri igdny
benyujtis6val kdrheti.

(3) A telefonon el6terjesztett ig6ny eset6ben az ig6nyl6 albl elrnondottak alapjdn a formanyomtalv6D,'t
a Mizeum munlatarsa tdlti ki 6s rivezeti, hogy az igdny b€nyljtAM sz6ban, telefonon tdrtdnt.

(4) Azig'nylanek az Lszini melliHet szeimi formanyomtatv6nyon bejelentett k6relm6ben meg kell
jelcilnie, hogy hola 6s milyen formtrban k&i az a&tszolgrltates.

(5) A Mtzeurrlra vonatkoz6 kiiz6rdekt, illetve kdz6rdekMl nyilv6Dos adatok a !t!v-ulbt!!.!u webcimen
elirhet6 honlapon is megtekinthet6k. Amemyiben a kert kiizdrdek0 adat a M[zeum honlapj6r szerepel,
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a v6laszbao az igdnyl6 figyeLm& fel kell hfirni €xae a ktiriilmenlre, a kdzzAetel azontar 1lem flefteslti
a Mtzeumot vflaszadesi ktttelezetts€g a161.

(6) Ha az ig€oyelt adat nem 6ll a Mtzeum rotrdelkezes&e, azt az il7et6kes szeryhez harom murkmapo!
beliil & ke11te d.

1. Az adat megirEerdsi ig6ry vi?sgrlatr

a.S O) Az ig611l a foflMnyomtatv6ny megkiild6sdvel gy az elGktrodkus 1ev61 tovebbitas6Yal a

FbigazgalliTl]*iArsz;g az adatigfuyl6ssel erinl€tett i.11et6kes szervezeti eSys6ghez kiildi, kiv6ve azokat

az ig6o)€ket, aaelyek teljeslt6s6ber a F6igazgat6i Titk6rsag az il1€t&es.

(2) A,z igtn+d teljeelt6 szerv€zgti egtseg vezetrye halad€ktalanul, de legk6s6bt az adatig&y16s

k€z1rczv&el6t ktivet6 3 munkaaapon beliil tryilatkozik ar6l:
- sztkseges-e €s milyel szeDportok alapj6n az igeny potrtosit6s4
- az igetryl€sben szercplti adat a szervezeti egyB6g kezel6s6ben aan^e,

- az igdnyett adat el6rhet6-€ a Mirzeum houlapj{q
- az adott iigy tem6szete, boayolults{ga miatt e16rcl6that61ag sziits6g lesz-€ a teljes{tesi hat6rid6

meghosszabbft6sdra,

- az ig€lyl€s tet6ithet6-e az ig€ryelt folmdbm,
- megiel61i a kapcsoldta*6 sT,er eV& azigenyl teljedt6 szervezeti eg)ts69461.

(3) Ha az adatigenyles tr6m egy&telm0, aklor a Mrlzeum felhivja az ig€nyldt adatig6ny6nek

pontositasrra. Ameonyiben az ig&ry76 a pontosit st kdi6 folhlv6sra nem v{laszol, az adatig6nl
visszavodmk kell tekideii. ElTe az igenyl6t a felhlvSs megkiild€sekor el6re figy€lmeztet kell.

(4) Az adatig6ny sz6ban tdrt6n6 poatositasa vagy kieg6sdtdse eseten, az adatigenl teljeslt6 szeryezeti

egys6g munkal6rsa rivezeti a fomanyofltatv&rym a kiegerzlt6st, megleltilve amak idopotrtjer 6s

forr s{t.

2. A, ig6ry telicsft&dnek megtrgadiso

5.$ (l) A ktiz6rdekit vagy kdzerdekb6l nyilv,nos adat rcm isn1erhet6 trcg ha az a min6sit€tt add

veaeLorgrtt 
"AtO 

tairv€ry sz,ef,inti min6srkit adat. A k6z6rdeHi €s ktjzdrdekb6L nyilYeoos adatok

megismer6s6hez 1al6 jogol a tiirveny
a) houv6delmi6rdekb6l;
t)) nemzetbiztonsegierdekb6l;
c) b{ncselekd6nyek 1i1d6z6se vagy megol6zese 6ldek6beq
d) kiit\yEz6t- 'agy 1'f,,I1]deszetv€delmi 6rdekMl;
e) krizponti pdnziigl vagy dwizapolititai frekb6l;
D hiliigyi kapcsolatokra, nemzetkdzi sz€rvezetekkel val6 kapcsolalokra tekinlettel;

s) bfr6sagi vagy ki,zigazgat6si hat6s6gi elj6resra tekiotettel;
h) a szelenri tulajdonhoz ff?6d6 jogra teki{tettel

korl6tozhatj a.

(2) Ea a Mfzeum az 6llamhdztaxtSs akendszer€be tartoz6 valamely szem€llyel penztgyi vagy iizleti

kapcaolatot l6teslt, ktiteles e jogviszomyal tjsszefiigg6 6s kiizddekbbl nyilvenos adatra vonatkoT'6an

; ir6olul6 ige[y eseten- b6rki szamara t6j6koztattut adai A t6j6koztat{si kdtelezetts€g a kdzerdekMl

nllv6nos adaok tyilv6noss6Sra hozatal6val vagy a kor6bban m6r elektroaikus form6ba:r

tryilv6ooss6$a hozott adatot tarta.lmaz6 ryilvroos for6s megjeldl€sdvel is teljeslth6t6. Ha a Mizeum a

tdjekoztatSsl megtagadja, a l6j6koztatelt ig6nyL6 a tAidkoztat6$a k6teiezelt felett t6ry6nye'ss6gi

feliigyelei gyakorli:6."a jogosult szerv €lj6r6s61 kezdemtuyezheti.

2



(3) A kdz6rdekt adatok megismerese korldtozhat6 uni6s jogi aktus alapjin az Eur6pai Uni6 jeleot6s
pdnziigy- vagy gazdas6gpolitilai &dek6re tekinEttel, beleertve a monet6ris, a kdltsegvet6si 6s az

ad6politikai erdeket is.

6.$ A Mtzeum feladat- 6s hattrskttr6be tartoz6 dthtes meghozatal&a idalul6 eljads sol6n keszftsft
vagy njgzltett, a d6rtas m6galapoz6s6t szolgdl6 adat a keletkez€s&61 sziioltott dz evig nem oyilvaoos.
Ezen adatok megismer6s€t az adal megismeresehez 6s a megisnxerhet6abg krzir'si,J)z lizbdb
k6zerdek $ll)drak merlegel6s6vel a Mtzeum f'igazgal6la a\Eedalyezheli.

7.$ (1) Az adatig6ny teljesiteser6l vagy megtagadas6r6l 6s anaak indokajr6l a Mfzeum az adatigeny

be&kez6s6t k6vet6 I 5 mpon belt1 inisban .- vagy ha az igdnyl6 elektronikus elerhet6seget is kdziilte -
elektrodhE lev€lbetr drtrslti a?, i,geayl6t.

(2) Az elutasltott k&elmeHl, valaEint az elutasit sot idokair6l a Mtzeum oyilv6nta{t{st vezet, 6s az

abbar foglaltakI6l a terevet ktjvet6 w jaaurir 31. tupj,ltc Lajako?i:atja a Neolzeti Addv6detai es

lnform6ci6s Hat6s6got.

(3) A k6zedehl adat megisee:rdse ir6nti ig6ry teljesltese fleal tagadhal6 meg az€rt, mqt a trem magyar
anyaoyeht ig€oyl6 az igeryet an)la]ryelven, vagy az 6ltala 6r1ett m6s lyelven fogalmazza meg

3. Az ig6nyelt adxtok i3tze{Itrtisa

8. $ (1) A F6igazgat6i Titkrirsig mind€n beerkezett adatigsnyl6st megkiildi ajog6sz $z,em6rE aki 5 napon

beliil 61l6st foglal 6,s megkiildi 61l6sfoglal6s6t az adatigeryt telj$ft6 szervezeti egyseg reszere:

a) a Mtzeum adattezel6i min6s€g6r6l,
b) az ig6nyelt adatok Infotv. sz.erinti k6zerdek{1, ktizerdckb6l nyilvams vagy ddnt6st megalapoz6

je11eg6r6l,

c) arr6l hogy az igef}-'h adatok az infotv. szerint min6sitctt adatnak vagy korl6tozottaa
megismerhet6 adatsak min6siiltrek-e,

d) az igeny telj esithet6s6g€r61.

(2) A kttz6rdekt adatig€nyl€seke adafld6 velasz tigyeben - a jog{sz 6116sfog1al6s6nak figyelembe

!&ele\el - 
^ 

ftigaTBatb dttrt, aki e jogkdr6t esetileg dtruhazl1atja az adott teriileten szakmailag illetdkcs

f6igaz gat6-helyette$e,

(3) Ha az adaligtuyldst teljesltef,i ke11, akkor az ig6tr)'t teljasit6 szervezeti egvs6g az ig6nyelt adalokat

teljes ktiriten €s hianlalaad dsszegyfijti, elkeszlti a val asTf,evel |Er''e,,et,l az adatlgeni5 #s?*re

(4) Amemyiben az adatigdnyl€s teljesltesere a Mfz€um jogszab6ly alapjen nom kdteles, az illetekes

sz€ ezeti eg]ts€g entrek megfe1e16 valaszlevelet kdsz(t e16 az adatig6nyl6 r6sz6re.

4. Az tg6Dy teljerlt6t€re vomtkoz6 hatirid6k, odatok {trdisr 6r ktiltr6gt6rlt6r

9.$ (l) A kttz6rdekfi adat megisrner6sere irtu1ul6 ig6tr]nek a Mizeum az ig€try teerkez€s& kdvet6e,l

1 5 napon beliil eleget tesz.

(2) Az adatigalyl€snck a Mrlzem nem kii,teies €1egot t€nni abbao a r6szben, aaelyben az azonos ig€ry16

6ltal egy 6ven beliil ben)Trjtott, azonos adatk6rre ir6o1ul6 adatig6nyldsscl meS€gyezik, felteve, hogy az

azolos adatkdrbe tartoz6 adatokban rcm 6111be \dtoz6s

(3) Az adatig6ryl6soek a Mrlzeum nem kdteles eleget tenni, ha az ig&yl6 ftm adja meg trev6t, lr€in

#6sz€tes sz€m61y igsnyld eset6n megnevezes€t, valaoiot azt az elerhet6segaL u\alye!' szLfifua az

adatigenyl6ssel kapcsolatos brim€ly l6j6koztat{s €s 6rtesl16s is megadhat6.
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(4) Ha az adatig6ry16s jelent6s tededelmii, i1l€tve Dagyszam{r adatra voaatkozih ltgy az adatigenyl6s

ieijeslt€se a M,izeum alaptev6kelys6gAek elaus6hoz sziiks€ges huniaer6for'{s arAn}4ala, mertek{

i.ginybev&el&el jir, az,(t) bekezd6sb$ foelalt hat!tuid6 egy alkatorolul, I 5 Mppal ooeghosszabb'that6'

F1rr61 ozi}eayllt azigeny be4*Ez6s& kdvet6 15 napon beltl t6j4koztahri ke1l.

l0.S (1) Az adatigcnyt6s teljcslt6seeft a Mtzeum kdtts6gt€ritett elhpitlat meg, melFek mert6ker6l az

adaigenyl6s be6rkez6s€t ktiet6 15 napotr belill tfijekozxa:lja M adtigenyl6t- Az adatig6nyl6 30 napon

beliil-ktiieles nyilatkozni, hogy az igdnyt6set a ktilts6gek ismeretetrea is fenntaxtja-€' A t6j6koztates

meqtdtel&61 ;, az adatieenyll nyiLatkozat6nak a Mfzeumhoz be6rkezasdig teded6 id6tatam az

ada-ripenyl6s lelieslt€s€re retrdelkezesre 6116 haterid6b€ oem srAmir bele.

Q) lla 
^z 

aAaligenyl1 az ig6nyet femtartj4 a kdlts€gt€dldst a Mtzeud 6ltal megalapftott 15 napotr

tJu lot"r"" mi6ltni a Mrizeum r€szere, az riltala megadott balksz,mlfua utal'ssal A ktilts6gek6l

a Mtzeum sz&ni6t 611i1 ki, melyet az igenyelt adatokkal egyidej6leg kild meg az adafig6ayl6 r€szete'

A sz6r a szabdlyszert kirllltSsa 6rdek6b€n az adatig6nyl6lek a k&etem beny}jt{sakor kdziilni kell a

sztunla kiallit6sAhoz sziikseges adatokat is.

1l.l 0) A kirfts6gterlt€s meghattuoaisa sorrin a Mri7fum a kovelkez6 ktilts€gelem€ket veszi

figyelembe:
a) a? igenyelr adalokat Lartalmazo adathordoz6 kiiltsege'

t') o ilery"t uautotut tartalmaz6 adathordoz6 
^z 

igenyl6 rdszere 16fi6o6 k6zbe'sit6s6net

kttltsege,
c) munkaer6-r6fordlt6s kailtsege - abbar az esetben, ha az ig6nyl6s teljeslt6se a

murkaef fon6s arenlalan ig6nylrevetolevel j6r'

(2) A kitlts€gtdrltesoek a Mizeum sz3fll6j6n t6rt6n6 j6v6lr5s6t ktivet6en a Mfzeu:l 15 rcpon b€liil

teljes{ti az adatig6nyl6st.

12,[ tI) Ha az adadgenyltj az adato]at betokhtes 6tjAa Hveoja megismemi, vagy a masolatokai

*"-elv"r- klvanja Ztveu.ui, az illet6kes szei-vezcti egys€g f€lveszi vele a kapcsolatot az id6pont

"gv"ztJt*" 
cgfjetOf. g, ig6nyl6nek az illet€tes sze eti egysdg murkat6rsa mutata meg az ig6nyell

adetokat. az illeteke,s szelveT€ti egyseg helyisegeben

t2'l Az ip6n\16 - az iigvirat reszel kepez6 - jelen 3./l.b61tzat 1' tzLmi nelld eftben meghaltuozon

)ir"*.ri",u1" al6i#s61al elismeri, hogv az i-ralokba a helyszinel b<tekintetl illdve a-l igenyek

,ia""l"iot -.gt ptu. A nyilatkozat elmoradasa esot6( a dokume umok atta$hoitoryozAs6t az

adatig€ny16 ff,m kezdheti meg.

13-6 (l) Az ie6trvelt adatokat ta atmaz6 dokumetfulrol vagy dokum6ntumr&261, annak t,rousi

.JiiitOr riieg6"" ,, ,geuyl6 m6sotatot kaphat Az illet€kes szervezeti €gfs6g a mdsolat kdsztt6s6€t1 -
az azzal kapisolatban ielmeriilt ktiltsdg m6fi€*eig - kiilts€gtedt€st 6llaplthat Eeg'

{21 Ha s dokumeafum vagy dokumetrtufutsz, alre$il az igfuyl6 m5solatot ig6nyeft, jeletrt6s

i"t"ai-tf, u !1*tof", ir6fli;g61y a kdlt#gt6rlt6strek az ig6oy16 61tali megfizet€set k6vet6 15 nap{m

boliil kell teljeslteri.

5. Jogorvoslati l€het6s6gek

l4 s fl) Az adatisdnyld a kdzerdekt adal megismel6s6re vonaLkoz6 jgeoy elutasitrsa \2gy a teljesitesre

;;;i;;ilhr,i,iit;"dmar:!1elen eltehe es;en. valamint at ada{g6nvl6s teljesirds66n aleselLaplroh

k6lts6gt6rit6s 6sszeg6nek feliilvizsgd,lata 6rdek6ben a bk6sdghoz fordullat'

r2) A oerl az ieflrv eLurasltesenak kd/6sedl. a hat,ridd eredol6nyeleD cltelt€l6l' illetve a kdltscgl6riies

l1Jl"e.e^""#"*"rf bal6rid6 lejanat6l sTemnott haminc napon beliil keLl megrndltari a Mtueum

ellea-
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6, Adatv6delmi €l6irfsok

1 5. $ (1) Az adatigrtryl6 szem6lyes adatai osak anayibal1 kozelhet6k, al1eDnyib ei az igeny telies|d.esehez
6s a m6solatkgsztt6shez mege .pitott kttlb6gt6dtes hegfizotesehez sziiksdges. Az igeay tet6sIt6s&,
illetve a ktiltsegek megfzet6sa k&Et6etr az ig{nyl6 szem6lyes adatait a Mizeutr]rlak, miat
adattezel6lel talrdlai kell.

III. A kdtelez6en kiizzdtoend6 adatok uyilv{Dosslgra hozit ldrrk rendj6r6l

1. A kiiz6rdekfl ldrtok i[efve k6zerdel{b6l ,yilvitros sdstok kiizltetele

16. $ (1) A Mizeum a feladalkdlebe taftoz6 iigyekberl - lgy kiildntisen az a[ami 6s dntom6nyzati
k6ltsegvet{sre es annak veg€trajt6stua, az a ami 6s 6nkomSnyzati vagyon kezel6s&e, a kdzpenzek
felhasaSl6srra 6s az erre kdttitt szelz6deseke, a piaci szerepl6k, a magenszervez etek 6s -szem6lyek

r6szere kiilddeges gl/ kiz6r6iagos jogok biztoslt6s6m vonatkoz6an - k6teles el6seglteai ds biZosftai
a kdzv6lemdny pontos 6s gyors ttrj€koztatesSt.

(2) A M{zeum a honlapj6o ktizz€leend6 azon adatokat nyih{nossrgra hozatal6t kii}6o jogszabrfly

rendeii el.

(3) Kdtelez6en ktjzz&eend6 kitz&dekf adatokat intemetes hoDlapo& digitilis formiban, bfuki szimara,
srcm6lyazonosit6s n€lkiil, korl6toz6st6l mentes€n, kinyomtathat6 6s reszleteibm is adatvosdes es -
torzulas nelkiil kim{so1}at6 m6don, a betekifies, a lettilt€s, a nyomtal6s, a kim6sol{s 6s a hf6zati
adalatvitel szempoqtjAb6l is dijmentesen kell hozziferhet4le tenni (a tovdbbial(ban: €lellroDikus
kiizz&Ae\. Ak]jzzAer''l adatok megismerese szemelyes adatok k6zlfu6hez uera kothet6.

(4) Ameuoyiben jogszabAly a l6zz6t&eli ktitelezetkdg idegen ryelven tdrt6n6 teUesftes6t is €l6lia, a

Mrlzeum az adatot az el6ftt (ermek hirny6ban, angol) nyelven is ktizz6teszi.

2. A,kizz(tttel szerae,,6r 6e iigl"vitefi feltEtelei

1?.$ (1) A M6zeuo laigazgat6ja gondoskodik a k6zz&6teli listIkon sze1ep16 adatok pontos, l]apmk€sz

€s folyamatos ktizz6tetelffi 1.

(2) lelen szab yzal 6ltelq6ben adatGlel6s az, aki a kdzfeladatot e1lat6 szerv e1€k[onikus {too
kdzz&eefld6 kdzdrdeko adatdt el661utj4 vagy akioek a tevdketrys€ge sortu ilye, adat kel€tkezik Az
adatfelel6s a M{rzerun kozdtdel adataimk pontossaget, id6szeriisega Cs 6ilelnezhet6s6get
foLlEmatosal fi gy€lernmel klseri.

(2) lelel szab{lyzat Adtm(hen qlEJklzlit M, aki a k6zfeladatot e1l5t6 szerv, adatfelel6s eltal hozz6
eljuttatott adatait ktjzzEteszi, illet6leg az, aki az aftala eltiallltott vagy tev€kenys6ge sor6n kele&e7,ett

adatot kijzzitesd. Az alkdzl6 lelel6s az adatok ktizzel€tel'Ert, folyardatos hozzAfeflElbsegeen, a7

adatok folyamatos fris8ltes6ft .

1 3. $ (1) Jelen szntelyzat alkalmazSsa tekintet€ben:
a) adatfelel6s6k

5

(2) A szem6lyes adatok td?le,se 6rdek6beo a kdz6rd6k{t adatok ig6nybej el e,ntb nyo1,rtalybeyiL[ - 1 . szdni
melldklet - kiliirt6sz szolg{l a szem€lyes adatok rdgziteser€. Az adatszolgiltatds tetesll6set kdvet6etr
ezt a szemelyes adatokattetrtalfiaz6 r6szt le kel velasztani a {yom1atv6qr6l6s goodoskodd kell
armak megsemmisltdsdrdl.



l6igaz9at6
- f6igazgat6 helyettesek
- Eazdaseg igazgatb

b) adatkdzl6
- Dgit lis M6diacsoport, illetve az erle kijeldlt muokatirsa

(2) AMtzeum f&igazgatO a:

meg6lapltja 6s m6dosltj a az adat.,kki:za,tetel&616s a kiiz6ndekii adato] megismerds6nek

reodj6J6l s2616 szabelyzatot,

- fief/J]atd\ozza a szab'lt'z l #whaitasaval kapcsolatos egyes EuDkakori fcladatoka!

- akdzr,Aedlifeladatok nem megfelel6 tEeslt6se lagy mulaszt6sa esetdn inteT.k€dik.

(3) A Mrirzeulo hodapjaoak iizemeltetoje (Digitets Metiacsopofi):
a reszere atadott adatokat az el6f6sokuak megfelelti form6tumua alaldtja,

- elerhet6v6 teszi a Mriaeum horlapjin a sz6mdra {l€gk[1d6u adatokat,

gondoskodik az adatok jogosulatlad megv6ltozat6s4 tdrl&e, me$emmisffl6se, s6riil€so

elleni vedeleor6l, a sdriilt adatok helyrerllltasir6l,
- koordin6lja a 1rcnlap t3rtdm6ftk be1s6 egyeztet€sq

- figyelemmel krseiL ^ kdzzl/le:f'h Ista adatdnak friss{t6s6t, figyelmezteti az egyes

adatfelel6sdket,
- folyamatosa! ellen6lzi a hodapon kdzz&ett kdzz€t6teli egys6Sek megfelel6

olvashat6s6g6t, a jogszabalyi e16fu Ssolrak m€gfelel€st.

(3) Az adatfolel6sitk:
- szoLgaltatj6k az egyes meghat6rozott kdzz&eeod6 adatol@t,

- jeld szaLttyzatdt meghat6rozottak szerint elk6sdtik az egyes k67z6teend6 adatokat

(adarillom6nyok)
- halirid6ben atadjak az adatokat az adatktizl6 r6sz6re,

- a felatlxktjriikbe tartoz6an havonta ellen6i2ik az adatok tartalmi megfelel6seg€t'

3. K6zz6t6tel, helyerblt6{, fri$it6! 6s elt{vollt'is

19.$(1)Akdzz&ee(d6adatotazadadelel6selokrodkus6tolrvagyeleldlcnikusadatk&l6lrjuttatjael
az adatkizf,6hbz,

Q) Az adalkozl' az adatfelel6st6l kapott adatokat az adatkdzl6 ne''r{n€k 6s adatkdzles idopootjAnak

e€ gi eliil6s6vel ktizz6teszi.

(3) Az adatfetel6s n kozT.et(ir'- addok fonrossagat, id6szeds6g6t, &telrnezhet6sdg& fol]€lxatosan

figyel€rnmcl Hseri .

(4) A k6zz&ett adat pontatlannd, id6szenitlenne, t€vess6 i,dl6sa esete& az addfelel6s 611lta 616 a

i"iy""urett aa"tot rrn'ufnuz6, jogszaballtaa fteghalfuozott kdT,,eteifu]l, awsegei', es ah a kdzz'l'ilal

oelj6b6l eljufi ata az adatkti7,l6l6z.

(5) A ruizeum honlapj tu kdzze]r!$E adalot 
^z 

adatfelel6s 6ltal k& id6pontbaa kell elt6volitani' 
^z

id6poot megjeltiJes€ne! bianyebM pediS haladeklalaDul €l leII tdvoutani

4. Kultur6Jir kdzadit ir{nti k6reloek elbfrdl{rdn4k retrdje

20.$ (1) A kdzadatok tjtahasznosit6s6val kapcsolalo€ elj'resi-szabnlyo,kat-az eljAras megirdifi86t6i a

GiriJ"r.t t*ajeig u tozadatok djrahaszno;16s6'r6l sz6lo 2012 6vi Lx l tdflr'€nv szabalvozza A
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mtzeum a kulturelis kt zadat ininti ig€try elbidu$ioak rctrdjet jelen szaballzat 2. szini meuAkke
szerilt hatiitozza meg.

(2) A kulturdlis kdzadat i&inti iginyl6k Lijekozatesa c€ljiib6l a Mtzeum a 2. szdmi melliklet szeirti
eljer6srendet honlapj6n teszi kdzz6.

5. Kiizz6t6teli listik k6szit6se

21.0 0) A kitzfeladatot ellit6 szervek tevCkenysdgiikhiiz kapcsol6d6an az Infotv. melldkleteben
meghatdrozott adatokat kiizzetesz&.

(2) A. k6zz*&ei lista adatait 
^z 

ad^ok ki:"zatatelbhez sziikseges kttzzeteteli ninlikr6l sz6l6
jogszabalyba! meghat6rczottak szerht, ktiz#tdteli egys6genk6nt kell k6zzetenri. A kdzzeteteli
egysdg€k felsoroldsat a 3. szdmi melltHet tartalman".

22.$ (l),

(2) A ktizzdteteu kdtelezetts6get olyan m6don kell teljeslteri, aflely bizosilja a kdzzetdblre szolgAl6

mtzeumi honlapnak a mtzeum bels6 h{l6zati rcndszerct6l val6 friggetlens686t.

(3) Ajogszabdly alapj6n k6zzeteend6 kdz6rdekt adatokat es kdzdrdekb,ttl nyilvenos adatokat a m{zeum

honlapjanak nyit6lapjar6l kdzvetleniil, ,Kdz6rdeki adatok" hivatkoz{s alatt el6rhet6 oldalon kell
kdzzetenni.

(3)r A kttzzetdtelre kdtelezett szervek elekronikusan kdzzdtett adatainak egyszerii 6s gyon el6fiettis6ge

erdek€ben, a kdzzetett kdzadalokat a kdzigazgatasi informatika hftastrukurllis megval6sithat6$iganak
biztositasaert felelds miiiszter 6ltal miiktidtetett, az ene a cdlra l€trehozott honlapon kitzzetett kdzponti

elektronikus jegyz6k dsszesitve tartalnaz?,a. A ,,Kttzadatkeres6"-httz t&tdn6 hozzaf6rest a mfzeum

honlapja ery link segits€gevel birositja.

(4f A kdzzdtett adatokat v6deoi kell a jogosulatlan megvaltoztatrs, t6rl66, megsemmisil6s 6s seriilds

ellen.

2{16 rendelkez6sek

23.0 (l) Jelen szab6lyzat 2021. febru6r 8. napjAa lep hattwa, ds hatelyba lfudsevel egyidejfileg hat6lv6t

veszti a 780-1. (2020.X.07.) ikat6szimt szabAlyzat, valanint minden, e tirgym vonatkoz6 koribbi
szaMlyozAs.

(2) Joletr szab6lyzat hatelyos, elektrcdkus v6ltozata a gy1,y341g4gq!l BeIs6 szabdllzatok

mappaban, tryomatott form6b.! a F6igazgat6i Titk6ls6gon minden muakardllal6 szredra elCrhet6-

(3) Jelen utaslt{s rendelkezdseit a hatAlyba l€pdst kdvet6en irdult eljerAsokban kell

Budapest, 2021. februer ,,os,,
Noemi

l7

rn{f
o

I Harilyon kivnl helyezte a412021. (ll.l1.) fbiBaz$at6i utastl6s 2021. marcius I Dapjdval
I A (3) bekezd€st beika( a a 4/2021. (I].ll ., fbigazgat6i utaslltu 202 t . D6rcius I napj6vall
a Szimoz6set m6dosltotta a 4/2021. ([.] l.) f6igazgat6i ulssilis 2021. mercius I napjAval
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1. szdnnl nelliklef

IGfNYBEJELINT6I,AT
k6z6rdekff ailat megirmer6rdbez

Az ig€iryelt k6zadek6 adat meghat6lozasa" leiresa:

A kcizerdekil adat igenyl€s6ve1 kqrcsolatos €Sdb infom6ci6k (al5htlzdssal keiiik az ig€n)'t jelijlni)

A kdzerdekli adatolat
- szem6lyese4 csak az adatok alegtekint6sCvel kivfoiom megismerni

- szem6lyeseo, az adatok megtekintesevel tild{om degismemi €6 m6solatot is k6rck

- csal masolat form6j6ban ig€nylem, a mfuolat: papft alapvelekhonikus 1ev6l legyen

A masolatot (papft 6s sz6mit6g6pes adatlordoz6 eseten)

szem€besen kivfurom 6tvend
- poslai itor k&em

f saev6telek, feljegyzesek az adatkdzl6ssel kapcsolatban:

Adalker€s id6ponda:...
Adalk6r6s idbponlja:..
A felmeriilt kttltsdg Ssszege:........ . . . . .....
Flut"slt{s asetfu az elutas{t6s oka:...............,

Szemelyes adatok:

Az adatig€nyl6 a kdzerdeKi aalat megismer6sere vonatkoz6 ig&y elutaslt6sa lagy a telj€sltesre nyiwa

6116 hddd6 ere&n6nfelen eltoLte eset6n, valamint az adatig6ayles teljesit6s6& megfllapitott

kdltsegl6dt6s iieEzeg&ek fehi.lvizsgAlata erdekdben a btu6s6ghoz fordulhal.

A sz,e[6lver adltoka volstkoz6 1612 csok Ez tdatszole6ltotfu t€lietltdpqs tgzeli rz Adalkezel6'

Az {daGzokilt tfut kOvetoen ezt a rdrzt le kell viqd 6s meg kell semmisfted!

Nw:....

Al6li6sommat bozzijtonok, hogy oegadott szemelye8 adataimat az Adatkezel6 a vonatkoz6

jogszabelyohak -"gf"l"l6"r, kiz6r61ag jelen adatigeryl6shez sztikseges m&tekben kaalje, es az

adahzol gAltated kdvet6en megsemmisltse.

Al,lnesomflal tudomAsul v€szem, hogy axneiu$ben az eltahn1 beq4tjtott kiizerdeki' adat megismer6si

ig6ny poofoslt6sa, kieg{szit6se - amak teljeslthet6sege erdekeben sziiksdgess6 v6lik' As az adatkezeld

iugiJ*re"et" rletu adom meg az ehhuz sziiks6ges inform6ci6kat, az adatkezel6 ig€nyemet

visszavontnak tekinti.

Clm:...............,
Teleforszam:..-.-. ....... E-mail cfm:

1 Szdveg€trneg6liapttotta ,4l212l. (rr11.) f'ignzg?d.bi utas{ltu 2021- rdrcius I aapjaval

al6iras
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2. szdni melldHett

T{j6koztrt6 a Budapeiti T6rt6neti M{zeoD (r tovibbixkban: Mtz€um) kozrd.tok
{ j rrhrsddftds{val kapcrol.tos eljirlsfu 6l

A ktjzadatok rtjraha-saoslt6s6val kapcsolatos alapvet6 szab{lyokat els6sorbatr a kdzadatok

ijralasznoslt6sa(6l s2616 2012.6vi LXItr. tt!rv6ny (tov6bbiakbe: Kttv.) valmht ehhez kapcsol6d6

rendelkez6scket az idoox6oi6,s 6nrsndelkez6si jocx6l e.s az iaformdci6szabadsigr6l sz6l6 2012. €tr\

CX[. tiio€try ( isfo tv.) tatulurz

A K(tv. ertelh6ben az elifult !or{n .IktlErzatrd6 fostlmak 6! ielent6iiik

ig€nyl6: barmely termeszetes sz€dl6ly, jogi szem6ly vagy egyEni c6g, am6ly kitzadat vagy kulturilis
ktizadat tjrahasaoslr{sra ttirt6D6 rsndelkezaere bocsalisa ttut keaebset terj$zt e16;

iDforErtikri Bzk&zzel .utoBttikElar feldolgozhat6 form{tumi olye f6jlforurtum, amely

febpitese lehet6vd teszi a beme rcjl6 egyedi adatok 6s adatstn khlra egyszcr0 azotrosltes&, f€liffi)er€s&

6s kilyel6s& az adatfeldolgo#.st vegz6 informatikai eszkdztik 6s alkaloaz6sok sz6mera;

ktizadrt: az Ido tiirvenyben meghatdmzott k6z6rdek( adat 6s k<jz6rdckMl try vanos adat;

kiizfelrdrtot ellit6 szerv: dllani vagy hell dnkorm6npati feladatot, valamitrt jogszab6lyban

meghatirozott egyeb kdzfeladalot el16t6 sz€rv vagy szem6ly;

kr tur{lii ktizf,det a ouz€61tu id6mtuy€Hl, a nyilv6tros ktiny!'t6d €llrlrsr6l 6s a kdzmfivel6d6sr6l

s2616, a kdzimtokr6l, a ktizlevelt6rsk6l 6s a ffagrdev6lt6ri atryag v6delrnffil sz6l6, a kulturets atrdks€g

v6delm6r6l s2616, az e16ad&m0v6szeti szervezetek t6mogat6sfu6l €s sajAtos foglalkozatrsi szabalyail6l

sz6l6, valaoint a flozg6k€pr61 sz6l6 tdr,reny tatdlya al{ tartozo kozfeladatot 6ll6t6 szerv jogszabAly

alapjfu vezet€tt nyihdota(&6batr sz€f,@16 adat, to\dbbe a tryilvantart,s6ban l€v6 kulturAlis javalx6l,

kdr).vlari dokumentufiok6l & kitziratolx6l k&z t, digit6lis tarlalofi*6lt feldolgozhat6 elektronikus

mfuolat;

tjrrhaiztroslt{s: a kdzadat vagy kulturrlis ktjzadat felhaszn5lasa olyao ker€skedehli !'agy nefi
kereskedelmi c{lf4 arrlely Hviil osit azon a kozf€ladat el&asa kereten beltli ercdeti' a k6deladat

el16t6s& el6lr6 jogszab5lyb6l qed6 c6lkititz&eD" mie az adatot el6dlItott6.B

fjrshasznorittr c6li{b6l tiirtffi rendelkc"lrre bocaltlr: a k6zadathoz vagy hitur6]is kdzadathoz az

igenyb r6sz€re bitosilott olyan hozifer6s, amely lehet6v6 terzi az iSenlelt adat tjrahasmoslt'sat az

igeql6 szdm6!a, idetrve kiildldse! az adal adathordoz6n Yagy elektronikus tlton t6rt6n6 egyszeri vagy

rcn&zere,s 6tad6sdt, az adalot tadalmaz6 adatbrzishoz rdrtfu6 kazvetlcn hozz6fdr6s biztos(tfu61 tov6bb6

b6rmely m6s jogszabalyba Deto ttktjz6 hozzAf6r6si m&ot, amelybe! a k6deladatot ell&6 szerv es az

ig6ny16 az ijrahaszoo.silisi ocg{llapodAsban meg6llapodik.

A, fir.h.sztrorltds irltrti k6rele betrlditdsi:

A Mrlz€um kizar6hg atkor jdrhst el a Krttv. rendelkezesei szerint, ha a k6zadat vagy a kulturdlis ktizadat

rtjrahasaGlt6sa 6r&kebei k€relmet betryljt6 ige!y16 {gy nyilatkozot! hogy a ktizadatot llagy a

kultur6tb ktizadatot ijmhasarosltis c€lj6Ml ig6oyli. Ha az igerylo neno lyilatkozott err6l, a Mtz€um

az ig€nyl€s c6lj&, valamint azt, hogy egy adott igenyles a kdz dd ],agy a kultur'lis kijzadat

1 Sztiv€g& ,neglltspltotla a 4/202 1. (tr.11) f6igazgat6i ura3lttu 2021 . l,rArcius 1 . !apj6La1
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fjralasmosIt6s6ra vo:]atkozik-€, lem Yizsg6lhatja A Litz dal [jratrasznosit6s c6tdla td'rttu6

rendelkezesre bocs{t srt az igeDyl6 kdsbeli keaelEevel, az alabbiak szerilt kezAemt,ryethai:

A k6relemnek tartdmaz a kell:

8z i+enyl' a$a vooatkoz6 kifejezeh tryilatkozatat" hogy a megieltilt ktizadatokat

rljrahasmosltls cdljka k6ri,

b) az igenyl' nw&, lakclm& (sz€knely&), kapcsolatla sra basz#ll telefo8zao6q

valaoint €-mail clm6t,

c) az fjraiasaNir! celjdra igenyelt k'dzadal portos megieldles€t,

d) az tjBhasmosttfu c61j6ra igetry€lt ktizadat ktvAnt form6tum6t, id€€rtve az alkal'n8ani

kiv6nt recldkai eszktiz as m6d megfeldl€s& is,

€) rcndszer€s rendelkezAsrE bocsatrs ig6ry16se esete! az igelyelt r€T dszcress6gct'

A kereLlot az alebbi clfire tell eljuttatni:

Budap6ti Tiirt6rcti M{zruD F6igsrg&t6i Titktusig 1Ol4 BtrdtPect, Szcnt Gydrgy t6r 2', vr$/
elektronikur &toD DIE[(@U@!g dDre'

A k6releE elh16z6re:

IIa a k&elem nem tartalnuzza az igeoyl6 fenti a) poaua szeriDti tryila&ozatAt, a kelekn€t 
^z 

Iofotv -nek

a kdz.6dekfi adatok megfumeres6re vomtkoz6 szab6lyai ez€rht kell teljesitcni Ha a k6relem a fenti a)

potrt sz.€filrti nyilsrkoz;tot taialtua??j4 a Mtzeu a k6relmet l'€drkez6s€t ktivet6en azomal' de

iegkds6bb 5 murkaoapon beliil megvizsg6lja. A ker€lem megYizsg6l6sa sor'n a Mtzeua ellen6rzi'

hoSy:

a) a kdrelemrctr(lelkezik-€ aKttv lO S (3) bekezdds b)-e)pontja sz€rinti kiitelez6 ta(atni

elemekkeli
b) a kdrelernben megiel61t adatok a Mtz€urn rendelkezes€re 

'Inak'e, 
€x {rjrahasznositls

cdljAra rendelkez6sre bocs*that6ak-e

Ha a ktuelem a Ktiw. 10. $ (3) bckEzd6s b)-e) potrq6bao meghaterozott tartahd €lemek Yalamelyike{

llem tartalmazza, 6s a luft1y a kdftlefl teljeslthet6seg& akad6lyozza, a M6z,eum legalabb 5, de legfeljebb

io rrurtao.po" l"6riAO megiel6ldswei 6s az ana val6 figyclemfelhiv6s mellett, hogy a ken adatot

iiJlaU- "iet"m" 
o"- t"lprltha6 - u hiaoyok megiel6l&e mellett a hi6nlz6 adarok p6d'sdlB hlvja

fel.

Ha az ig6ryl6 a hi6rqp6tlisi fclhfdsnak lutAdd6betr flem tesz elegot, tgy k€ll tekintsni' Elintha a

kerehjbe sem rryrfjtotta volft. A folhfl'rs teljesit6senek elmulasztdsa nem alad6lya aaaak' togy az

ig6nyl6 ui6bb ugyalazm kdzadatra voDatloz6 tjabb t€rellnet t€desszell el6'

Ha a kerelemben megiet6lt Ldzadalokat trem a Mizeum tezeli, 6s a k€relem alapjSfl az ighyen

k6zadatok k€ze16s6re jogosult szerv€zot azoloslflat6, a Mtzeu az ig6ny16 egyidej{t cnes{tese melldt

a kdrelma a jogszabilyban (Xdtv.) 3zerepl6 hataridtu beliil 
'ttaszi 

a k6relsmbe! megiel61t 6datok

kez€16s4!e jog6ult 8z€rvezetnek.

A Mfzerm t k6relemr6l rDnlk hidtryttlan k6zhezvdteldt k6vet6 20 munk&n'poti l'€liii Srdemb€n

aoit eftf6"u* 
",*lat6rid6l 

a akletelte el6tl iidokolt esetbenak6!€lem tededelmcs vagy6$szetett

,ottar. t"tio"t a 
"gy 

auodmal, legfeljebb lov6bbi 20 munlanaprpal - az ig6oy16 egyidqfi Eftesit€se

mellett - meghosszabblthaia.

A Mdzeum r k6r€leB tfrsv{brn!

a) ddnt a k€relem teljesitdser6l, 68 az 
'ltala 

alkaLoamtt 6ltaMros sz€rz6d€'si fclt&eleknek

megfelelo tirahasmoslt6si meg6llapod6s megkdt6s6e volatkoz6 ajtulatot tesz'
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b) ddtrt a kerelefl reszben tdrtdif teljesltes{r61, es az All,J.a alkalEazoft 61tal6!os

szerz6desi fehaelelaek oegfelel6 rljrahaszroslttrsi megatlapodds megk<i#s6re

vonalkoz6 ajSnlalot tesz.

c) hozott dtint6,seben a k&elmet elutadtj4
d) hozot d6,rdsdbe! a kerelem teljesit€s6t tovAbbi felt€telekhez kdti, es az altala

alkalflazod 6ltalroos szep6d6si felt€teletnek oegfe1e16, vagy ha az alkahnazox
tovabbi felt&elek ezt sziiks6gesse teszik, az dtal6nos szerz6d6,si felt&e1ek6l eltat
fjrahasznoslt5si megSllapodSs megkdtesae voutkoz6 aj6nlatot tesz.

A Mlrzeum az a), b) es O poat szerinti d6'Etdse eseten az rijGhasznos{tasi meg6llapod6s eltdr6
rendelkezds6trek hifuiyikarr az rijrahaszroslt,si nreg6llapodds mindk6t fel fltal tiiten6 alairesinak
nnpitu\ az igenyl| E^delkezesere bocsr,tja az ig&ryelt adatokat.

A k6relem elntaBlt{ra:

A Mfzeum a k&e]rnet kizirolag a k6vetkez6 esetekbeo utaslthatja el:

a) az ig*ryek kdzadal irjnhasarosltis c61j6b61 nem bocsSlhat6 rendelkedsre;

b) az igeryelt kttzadat nem 6ll rndelkezdsdre, 6,s a Kttv. 12. $ (3) bekezddse szerint a

kdrelem me"s kdzfeladatot e11616 szeruhez reh tehet6 et,

A k6relee elutasltas6t a M{"rum fiasban kdteles indokolni. A Mdzeum ezen ddntesq a rendelkcz6st
bocs6t6s felteteiei, illetve az ez&t megillapitott dij m6ddke Litz6rdek0 adatnat min6sii1.

tirahaiztrositi$i Eegdllapodir

A Mfzeum a kozadatok {jmhasaxoslus c6U6ra tdr16tr6 rerdelkszesre bocs6t6s&61 rljrahasznoslt.isi

meg6llapod,ist k<it az ig6ny16vel. Az fjrahasznosltdsi megalapod6s tartalmazza legalSbb

a) a fel€k megtrevez.€s6t,

b) az {jra.lusznosltas c61j6b6l €trdelkezdsre bocsatott adatok n'Iegnevezds6t,

c) a b) pontbar meglaltuozott adatok etadrsStrak iddpontjat, az 6tadrs m6dj 6t, fomatumSt,

d) a b) pontbaa meghatifuozott adatok fjralasaosit6s c6ljib6l tdrt€n6 reodelkez6sre

bocsates6&t flegallapitott dij m€rtdkdt,

e) a d) pontbatr meghattuozott d{j megflzettudnek hatArideja cs m6djet,

f) a b) pontban meghatfuozott adatok rljrahasaoslt6s6nak felteteleldez kdtese esel4n az

adatok f€lhasmal6stu1ak #szletes f€lt6Gleit.

Jogorvorlat

Az igeny!6 a kirzaA^t djrahasznoslt6s c€1j{b61 tdri€no r'endelkezesre bocs6tisem vonatkoz6 k6relem

elulasft{sa vagy a kereleu teljqsftererc nft\,a 6116, vagy a Mtlzeum altal a Kr1tv. 13. $ (2) bekezdese

szerint meghosszabbltott hatirid6 eredoenytel@ e1te1t€ eset6n, lalamint a kozadat (jEhasT,Dositds

c€lebd iirt6n6 rcndelk€26$€ bocs{t6s6{rt megrllapltott dlj tlsszegenek feliilvizsgaata 6dek6be

Ur6segboz fodulhal.

A pert a kerclem elutasftes6nak kdzl6s6t6l, a kA'ekm elidezes&e rendelkezEsre el16 hat6rid6

eredaEnlelen elte1tdt6l, illetv€ - a dlj dsszegdnek feliilyizsgfladra ifi]1}d6 kereset esettu - a dlj
megfizet€sere vonatkoz6 hat iridt, l€j &1et61 sz6nflott 10 napon bel$1 ke11 megioditad az i86nlt elutasit6

Mdz€unl ellen. A dt megfizetese nem akaddlya a pei megind{t6s5nak. A pedr&te'sra rendelkez&re 6116

hat6rid6 elmulasztasa eset6n igazolasnak 1an helye.

Ha a bir6s{g a ktizadat rijrahasznos{tAs c6lj6b61 t<jrtdn6 rendelkez6sre bocsAt6s6ra ir6nyrl6 k6r€lerinek

hell a4 hat6rozatdban a Mizeumot a k6ft tdzadai ujraha.sztrosft6s c6lj[b6l t6rt6n6 rordelkezAsre

bocsetis{m kdtelezi,

11



3. szdmi clliklet

r.

szLR\ Lll ll. i/l-\ll I \ /l ll \n \ToK

I. Kiizz6t6tcli cgys6g: El6rhctiis6gi adatok

II. Kiizz6r6rcli r ,\ szcrr ezeti struktira

Ktizz6tccndii adat Adatszolgdlt{tds6rt felel6s szervezeti egys69

l. Hivalalos niv (leljes nev) Marke!ing-kornmunikici6 Csoport

l Sdkhclv Nlarketing-konrnruniklcio Csoporl

3. Poslacinr lpostalldk szc rrti cimc. ha Ya ) Markcling-kommunikAci6 Csoporl

4. TelefbnszAm (nemzetk6zi vagy bellitldi szernk€nt, ut6bbi esctben kdrzetszAnlmal' illetve

szolgdhatis- vagy hel6zatkijel6l6 sztnmal)
Marketing-kommunik6ci6 Csopon

5. F'axsz6m (nemzelkcizi vagy belfttldi szamk6nl, ul6bbi eselben k6rzelsz6mmal, illclve
szolg6ltatis- vngy hAl6zalkiicliili) szemmal)

Marketing-kommunik6ci6 Csopon

6. Kdzponti elektrcniL:us lev€lcim Marketing-konrInunikAci6 Csopoa

7. A honlap URL-je Marketing-kommunikaci6 Csopon

8. Ugyf€lszolg6lat vagy kSzdnsegkapcsolal el6rhel6sege (telefbnszam, ielefaxszam'
iigyf6llogadlis holye, poslacinrc)

Markeling-kommurikdcio Csopon

9. Az iigyf6 lszolgilati vagy kii/(nrs6gkapcsolrtli vczct6 ncvc Marketing-komnrunikici6 Csoporl

I0. Az iigyf6llbgad6s rend.ie Marketing-konmunikrici6 Csopon

Adatszolgiltatis6rt Iclc16s szcrvezeti egys6gKiizrr:lccndii adat

liiiigazgat6i TilkarrsrtgL A szervezeti struL1fra ebni-ja

III. Kttzz6t6tcli A szer\' \'ezet6i

Adatszolgillatis6rt felrliis srervezeti egys6gKiizz6tccDdri adat



l. A szerv vezetrijenek, vezet5inek neve, beoszl6s meSnevezdse, hivalali el&het6sege (telefon,

lelefax, postacim, elekrorikus levdlcim)
Nlarkctirr,r-konrnrunikAcio Csooor'1

2. A szervezeti egysdgek vezet6inek neve, beosa6s mcgnevezese, hivatali el6rhel6s6ge (telefon.

telefax. poslacim, elektrodkus lev€lcim)
Markeling-kommunik.ici6 Csopon

I\'. Kiizz6t6teli e 69: La ok

\ . Kdzzi'ti'trli : Felettes, tiirv6 elle irz6st v telii etel korl6 srerv

TEVEKENYSEGRT, MUKOD6SRE VONATKOZO ADAl'OK

l. Kdzr6t6teli : A szerv al Dvs6gc, lrhdat- 6s hal:isktire

,\d:rtsTolg{ltat:istrt fcleliis szervezcti egysagKiirz6tren(lii a(ltt

I:ijigazgat6i l irkersagl. A kiirlcladatot el1116 szcrv 6ltal alapilolt hpok nrvc

|(jiga/!.rat6i'l itk6rs6g2. A kdzl'eladatot ellat6 szerv 6ltal alapitott lapok szorkcsztiisegdnek 6s kiad6j6nak ne\e es

clirhct6sige (telefbn, telelax, fdldrajzi hcly, postacim. cloklronikus levelcim)

Iiiji ga/gat6i'l'itk5rs6g3 A kijzlal drLot cll616 szerv ellal alapiloll lirpok lits/crkcsTliiJenek a neve

Adalszolgdltatds6rt feletiis szervezeti egl-,s6gKdzz6{ccndii adat

muzcunn JoSaszl. A k6zfcladatot ellet6 szerv felettes, illetve feliigyeleti szervdnek hivalalos neve (leljes neve),

szekhelye, elerhet6sdge (t€lefon, telefax, ftildrajzi hely, postacim, eleldronikus levdlcim),
honlapjiinak cime

Ad,rtszolgnltntis6rt fclcl6s sztrvczrf i cgys6gKiizzltrcn(lii :l(hl

l. A ktizleladatot elldt6 szerv feladatet, hal6sk6r6l6s alaptcvdkcnyseg6t meghat6roz6, a szcrvrc
vonalkoz6 alapvet6jogszabrlyok, kdzjogi szervezelszabelyoz6 eszkdzdk, valamint a szervezeti

Cs miikddesi szab6lyzat vagy iig),rend az adatvedelDri 6s adatbiztonsegi szabalyzat har6lyos 6s

telj(rs s7-dvege

ll. Kiizz6t6tcli egts6g: Kiizszolgdltat{sok



Ktizz6tecnd6 Ndat .\dat\rolij,iltnf i\6rt fclclii\ {rcr'}czcti cgr\c;l

I. A kdzfeladatol etl6t6 szerv altal nldjtott vagy kdl(s€gvetds6Ml f'inanszirozott

kdzszolgehatesok megnevezese. lartalm6nak leiresa, ig6nybevetelenek rendj6re vonatkozo

rAj6koaallis

Kii/onsegkapcsolali cs szerveze,i fi,r\'/lal)'

III. Kdzrdtdttli c ilYAntarthsti

Kiizz6rccndii adat Adatszol giltatis6rt felcl6s slen'ezeti €gys69

1. A ktizfeladalot ell6t6 szerv iiltal sajet fenntarl6sf adatbazisok. illetve nyilvantaniisok leim
jegyz6ke

ll. Kt zzttatcli e :N ilviillos

Kdz26tccndii adat Adatszolgiltat{s6rt f€lcliis szervezeti egys6g

l. A kdzfeladatol ellat6 szerv nyilv6nos kiadvinyainak cimei, kiadvdnyaihoz val6 hozzef6ds

m6dja, kladvnnyaiefi fizeteDdit kdhseglerites nrcneke vagy az irrSyenesseg tenye
Kdzdns6glGpcsolati es szerve7-€si ldosztaly

V. Kdzz6t6teli egys6g: Prl izat0k

Ktizr6tccndii adat Adatszolgdltatds6rt felel6s szcrvezeti €gr_s6g

Kiizijnsegkapcsolali es szervezcsi li;osaely

VI. Ktizz6t6teli egys6g: Kdr6rdckii adatok igany16se

Ktizz6tcrnd6 f,dat Adatszolgdltalis6rt feleliis szervezeti egl s6g

1. A ktiz6rdekti adatok megisnlerdsere iren)arl6 iS6nyek intezesenek rendje muzeumr Jogasz

2. A kdzddekii adalok megismefts6re ir6n,'ul6 ig6nyek tekintetCbei illetdtes szervezeti egys€g mtzeumijogdsz

3. A kdz6rdekti adatok megismeresere ininfrl6 igenyek tekintetiben illet€kes szervezeti egys6g

elerhet6s6ge (postacime, fiildrajzi helye, telefonszima, telefaxs26ma, elektronikus l€velcime)
nruzeumllogasz

,1. Az adRtvadclmi felekis szentdly neve nruzeumr JogasT

l. A kdzfeladatot ellet6 szerv 6ltal kiin pely6zalok szakmai leir6sa. azok eredm6nyei €s

irdoklesuk



GAZDAI,KODASI ADAI'OK

l. Ktizz6t6teli tok, ellen6rz6sek listdja

lI. Ktizz6t6teli Az Alami Szimvev6sz6k ellen6rz6sei

III. Ktizz6t6teli E b ellen6rz6sek, vizsgelatok

IV. Kijzz6t6teli egys6g: A miikiid6s e tel

Ktizz6tcend6 adat Adatszolgdltatds6rt felel6s szervezeti egys6g

1. A kdzfeladatot ell6t6 szerv feladatell6tes6nak teljesitm6nyere, kapacitasdnakjellcmze'ire,
hat€korysag6nak 6s teljesitm6nydnek m&6serc szolgal6 mutat6k 6s 6rt6kiik, id6beli v6ltoz6suk

I:6igazgat6i I itkdrsdg

^.datszolgdltat{s6rt 
felel6s szervezeti egys6gKtizz6teend6 adat

Gazdasagj Osziily1. A kdzfeladatot el16t6 szervnil vegzett alaptevekenys6ggel kapcsolatos nyllvdnos
megellapitesokat lanalmaz6 vizsgelatok, cllcndrzesek l-elsorolesa

Adatszolg{ltst{s6rt felel6s szervezeti egys6g

Gazdas6gi OsztAly1. Az Allami Szemvev6szek ellenorz6seinek nyilvrtuos megAllapitesai

Adatszolgaltatis6rt felel6s szervezeti egys6gKiizz6teend6 adat

Gazdas6gi Osztaly1. A szeflre vonatkozo cgydb e1leo6r6sek, vizsgalatok nyilv6nos meg6llapitesai

V. Ktizz6t6teli e : Miikiid6si statisztika

Adatszolgdltstds6rt felel6s szervezeti egys6gKtizz6teend6 adrt

Ktizz6teend6 adat



6)

1. A kdzfeladatol ell5t6 szerv lev6kenys6gere vonatkoz6, jogszab6lyon alapul6 statisztikai
adalgyiijtds eredm6nyei, id6beli v6ltozasuk lcazaasasi

OsTtrlv

vI. Kiizz6t6teli egr-s6g: fvcs

VII. Kttzz6t6teli Sz6mviteli beszimo16k

VIII. Ktizz6t6teli egys6g: A kailts s t{sa

Ix. Ktizz6t6teli e :l\fo

^.datszolgiltatds6rt 
felel6s szervez€ti egys6gXiizz6teend6 ad:rt

CazdasAgi Oszt6ly1. A kdzfbladatot ellit6 szerv dves (elemi) kijlts6gvct6sci

Adatszolgiltstis6rt fel€ltis szeNezeti egysdgKtizz6teendii adat

(iazdasngi Os21.l1),1. A kdzfeladatot e1lat6 szerv szllmviteli tdrveny szerinti beszdmol6i

Adatszolg{ltatis6rt felel6s szervezeti egys6gKtizz6teend6 adat

GazdasegiOsztaly1. A kdzleladator ellet6 sz(jrvnek a koltsegvet6s v6grehajras6rol a kiildnjogszabelyban
meghaterozottm6don 6s gyakoriseggal kiszitett besz6mo16i

Adstszolgrltat{s6rt feleliis szervezeti egys6gKtizz6teend6 rdat

Gazdasegi Osztely1. A kdzfeladatot elliit6 szeni6l foglalkoztatottak letszama es szem6lyijuttat6sairu vonatkoz6

Gazdasegi Osztely2. A vczet6k 6s a vezet6 tisztsdgvisel6k illetmenye, munkab6re, 6s rendszeresjuttatasai,
valamint kdhsdgldritese osszesitelt 6sszege

Cazdas6gi Oszt6ly3. A-z egydb alkalmazottalnak nyujtottjuttatdsok fajt6ja 6s m6fl6ke dsszesitve

X- KiizT6l6leli : Szerz6d6sek

Adatszolgiltatds6rt felel6s szervezeti egys6gKiizz6tccnd6 rdat



1. Az illamh6zlatas pinzeszkdzei felhaszn6lesaval. az illamh6ztartishoz tartoz6 vagyonnal

tdrten6 gazdilkod6ssal ijsszeftggii, dtmilli6 io ntot e1€rd vagy azt meghalad6 6nikii
erubeszerzesre, 6pitisi berxhiz6sra, szolgaltat6s megrendel€sre, vagyon6rtdkesitesre,

vagyonhasznositdsra, vagyon vagy vagyooi dn€kti jog atades6ra, valanint koncesszi6hr ad:isra

vonatkoz6 szerz6ddsek megnevezese (tipusa), t6rgya, a szerz6dest kit6 felck neve, a szerz6d6s

6rt€ke. hatzirozott idiire kiildtt szerziides esetdben annak id6tatama, valamint az emlitett adalok

valtozasai, a ncmzetbiz-ions6gi, illetve honvddclmi drdekkel kdzveileniil dsszeliiggo beszerz6sck

adatai. is a nrin6sitetl adatok kiv6teldvel

Gazdasegi Os71iily

xI. Kiizz6t6teli E 6b kifizet6sek

Eu16 Uni6 6ltal tottxll. Kiizz6t6teli

xlII. Kiizz6t6teli Kdzbeszerzds

k

Adatszolg{ltatds6rt felel6s szervezeti cgys69Kdzz6te€nd6 adat

(;azdasngi 0sz1i1y1. A kdzfelaclatot ell6t6 szerv 61tal nem alapfeladatai ell6tes6ra (igy kiildncjsen egyesiilet

temogalasira, lbglalkoztatottai szakmai 6s munkavrillal6i 6rdek-kepviseleri szcNci szinr;ra,
foglalkoztatottjai, ellAloltjai oktatisi, kultur6lis, szociilis 6s spo tevekenyseget scgit6 szefl/ezet

timogatesara, alapitvanyok iltal ellStott feladatoklal dsszefigg6 kifizctdsre) lbditott, dtmilli6
tbdntot mcghalad6 kifi zclisek cimzeujei

Adatszolgrltatis6rt felel6s szervezeti egys6gKtizz6teendti adat

Gazdasiigi Osztrly1. Az Eur6pai Uni6 tSmogalasAval megval6sul6 fejleszt6sek leiltisa, az azokra vonalkoT6

szerz6desek

Adatszolgiltatis6rt felel6s szervezeti egys6gKtizz6teend6 adat

Gazdas6gi Oszt6ly1. Kdzbeszerzesi inform6ci6k: 6ves te , dsszegz6s az aj6nlatok e1birdl6stu6l, a megk6ttitl
szezod6sekr6l


