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I.

Bevezet6s

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) So

inform6cios onrendelkezdsi jogrol es az

torvdny 30. $ (6) bekezd6se 6s 35 $

elektroniku s kozzetelelere, az egysdges

adaltarlalmfua, az adatin vonatkoz6 r6szletes szol6

. (XII.25.) Korm6nyrende ' rend') 3'$-a alapj6n adatok

ldnek,azadatigenylesektekrendj6rolakovetkezhagyja
iova.

II.

A SZABALYZAT CELJA

Anrrak biztosit6sa, hogy a kozvdlem6ny
-|ESZ kozerdeku adatai a MOK honl

ljenek
nyilv6nos adatok megismerds6hez valo

j o g d rv enye s itd sne k re s zlete s szabttly ozdsa'

III.

A szab6lYzat hatflYa

Eszabi|yzalrendelkezeseitkellalkalmazniakovetkezoadatokk6zz6tdteldr.eds
i ge rr)' I e sere :

a TESZ kezelesdben Ievo kozerdekii adatok, kozdrdekbol nyilv6nos adatok' valamint

a TIrSZ tisztsegviseloinek, munkav6ilal6inak kozdrdekbol nyilv6nos adati(a

tovabbiakban egyiitt: kozerdeku adat)'

a)

b)

a)

b)

IV.

A TESZ tigyviteli szervezet6nek feladati

A ]'FISZ kezeldseben levo kozerdeku

kancsolatos f.eladatokat az iigyviteli

szervezi es lelilgYeli.

adato k kozze-, i I I etve hozzitferhetovd t6tel6vel

Szervezet vezetdset ell6to vezelo ir6nyida'
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2. Az iigyviteli szervezet i.igyviteli vezetoj6nek, iigyint6zojdnek a feladatai:

- A 2011. dvi CXII. t6rveny melldklete szerinti altaldnos kozzeteteli 1ist6n, illetve az

esetleges krilonos es egyedi kozzeteteli list6n szereplo adatok naprakdszen

tart6saro l, szi.ikse g eseten el o 6ll it6s6rol'

- Az adatigdnyleiekre adando vdlaszok elokeszites6rol, az adatigdnylds

teljesiteserol.

Az ti&vintezo: gondoskodik:
- Az kor.rd.ku udut,gsttyldsek iktat6s6r6l, sztiksdg eset6n a megfelelo szervhez

torldno attdteldrol, az tigyvitel i vezeto reszere tortdno 6taddsrol.

- A kdzzeteendo adatoknak a MOK honlapon tdrtdno megjelentetds6rol, aklzzetett

adatok pontoss6g6r6l, idoszerusd96rol, frissit6serol'

- Az elutasitott idatig6nyldsek nyilventart6s6rol ds a Nemzetr Adatvedelmi ds

Inform6ci6szabads69 Hat6s69 ertesitesdrol'

V

A kiiz6rdekii adatok elektronikus kdzzlt|tele az adatok karbantart6sa

1. A TE,SZ a 20ll. evi CXII. tdrveny alapiin a
honlapj6n (www.moksomogy.hu)a,,TESZ"

kozzeteteh kotelezettsdgenek a TESZ
meni.ipont alatt,,Kozdrdeku adatok"

l'rivatkoz6s alatt tesz kozze'

2. Az- adatokban bekovetkezo b6rmely - t$rvenyben eloirt vagy eseti - vdltoz6st a

honlapra is t'clvezeti.

L

2.

J.

VI.

A kiiz6rdekti adatig6nyl6sek teljesit6snek elj6rrisi rendje

A k6zerdeku adat megismerdse ir6nt sz6ban, irdsban ds elektronikusan irton b6rki

igenyt rryLr.jthat be, IIJ az adatiginyles nem egyerlelrnu, az igyvileli vezeto ir6sban

jelz.i igenyto feli, hogy pontositsa az adatigenyleset'

Kozerdekti adat iranl igeny frasban elsosorban a TESZ szekhely6re (1400 Kaposv6r,

Talli6n Gyula utca 3t/g. Fsr. 2) elektronikus levdlcimre (iroda@smok.t-online'hu)

valamint hivatali kapuj6ra (rovid nev: MOKSOMOGY, KRID azonosit6:735940909)

drkezhet.
Az iigyintdzo ellenorzi, hogy a beerkez6 postai ki.ildemdnyek, illetve elektronikus

iiz-enetek kozerdeku adatigEnyldsnek mi oiiilnek-e, illetve tov6bbitja az i.igyviteli

vezeto reszdre. Nem rninosi.jl kdzdrdeku adatra vonatkozo adatigenylesnek az olyan

beadv6ny, amely v tzsgtiat lefolytat6s6t i genyli'

Mas kdzfbladatot eilAO szerv kezeldseben ldvo kozerdekti adatra vonatkozo ig6nyt

ir6sban, az igenylo egyideju 6rtesit6se mellett az igdny beerkezdset kdvetoen

haladektalanul, de legfeljebb 3 napon beltil at kell tenni'

4.
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5. A kcjzdrdeku adat megismeresere irdnyulo igdnynek a leheto legrovidebb ido alatt,

legfeljebb azonban az igenyrol valo tudomdsszerzdstol sz6mitott 15 napon beltil kell

"t.g.i tenni. Ha az adatigenylds jelentos terjedelmu, illetve nagysz6mir adatra

vonatkozik, az elozo hat6rido egy alakalommal 15 nappal meghosszabbithat6, melyrol

az igdnylot azigeny kezl'rczveteIdt koveto 8 napon beltil t6jdkoztatni kell' A kozdrdeku

adat i gen y lesek telj esitdsddrt kdltse get nem lehet megdllapitani.

6, n, adatigenyi6snlk kozertl-reto form6ban 6s- amennyiben ezt a TESZ ar6nytalan

nelrezsege ndlkiil teljesiteni k6pes- az tgenylo 6ltal kivdnt technikai eszkozzel, illetve

modon kell eleget tenni. Amenr-ryiben a kdrt kozdrdeku adat kor6bban mdr

elel<tronikusar-r fJrmaban nyilv6noss6gra kertilt. az igeny teljesitheto az adatot

rarral mazo nyi lv 6no s fo rrds nle gi e I o I dseve I is'

1. Ila a koz-erdekg adatot tartalmazo dokunrentum igenylo 6ltal meg nern ismerheto

aclatot is tartalntaz- a r-nasolaton a ntcg nern isnterheto adatot felisn-rerhetetlenr-re kell

tell ll | .

8. A'2. igeny teljesitesinek megtagad6sdrol

megilleto.iogorvoslati lel-retosegekrol valo '
vagy -ha az igdnyben elektror-rikus level

ertesiteni kell az igdnYlot.
A kozdrdekir adat megismerdse ir6nti igdny teljesitdse nem tagadhat6

nerr magyar anyanyelvir igdnylo az tgenyl anyanyelvan vagy az

valamint az igdnYlot
8 napon belul ir6sban

elektlonikLrs levdlben

meg, azdrt mert a

|ltala erlett m6s

elutasit6sok indokairol nyi hz6ntafl6st

janr-rdr' 31-ig t6jekozLa1a a Nernzeti

a TESZ elnok jogosr.rlt.

a 'IESZ iratkez.elesi

nyel ven fogalmazza meg'

A kozerdeku adat megismerdse ir6nti igdny teljesitdsnek megtagadasa tekinteteben a

torveny a TESZ mdilegeleset teszi lehetovd, a megatagd6s alapj6t sziiken kell

ertelmezni, ds a kozdrd&u adat rnegismerdsdre ir6nyulo igdny teljesitese kizdrolag

abban az estben tagadhato meg. l'ra rnegtagadas alapj6ul szol9616 kozerdek nagyobb

sulvI a kozerdek-r adaL megismeresere iranyulo igeny teljesitdshez ffizodo

ktricrdeknel.
9. A -l'tr.Sz 

az- clutasittltt kerclnreklol. r'alan-rinI az

ve/.ct es az abban tbglaltakr(ll rlrir-iden evben

Adatvedelmri ds Inlbnlr6cio hatosdgot.

I 0. A ktjzerdekLr adatigenyldsekre adotl v6laszok kiadm6t.tyozasara

I 1. A kozerdekr_r adatigenyldsek teljesitesre egyebekben

sz.ab 6ly zatitL1ak rer-rd e lke zese i t ke 11 me gfe I elo en alkal ma7'nr.

VII.

A kiiz6rdekii adatig6nyl6sek teljesit6s6vel kapcsolatos bfr6s6gi jogorvoslat

I At igenylo a kozdrdeku adat megismerdsdre vonatkoz6 igdny elutasit6sa vagy

tcl.jesitcsie rr,virva 6llo. vagy a TESZ 6ltal rneghosszabbitott hatarido eredmdnytelen

eltelte escten az. illetekes birosaghoz fbrdulhat. A megtagadds jogszerusdgdt es a

mcgtagadas indokait a l'lrSZ-nek kell bizonyitani'

n i.rt1, igeny elutasitasdnak kdzlesetol. a hat6rido eredrlenytelen elteltetol sz6mitott

30 napon belLil lehet nTeginditani a'TES7' ellen'

Ila a bir-osdg a kozdrdekLr adat igenylesdre iranyulo kdreler.nr,ek helyt ad,

liat6rozatAban az adatl<ezelot a l<drt kdzeldeku adat kdzlesdre kotelezi'

)

J
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Ertelmez6 rendelkez6sek

I. Ertelnrezo rendelkezisek:
a) Altalanos kozzeleteli lista: a 2011. evi CXV tdrvdny melldkletdben ldvo lista,

melynek adatit valamennyi kdzzetetelre kotelezett szerv koteles kdzzdtenni.

b) K;zzetetel: A torv6nyben meghatirozott adatoknak internetes honlapon, digit6lis

form6ban, b6rki szttmixa szemelyazonositfs 6s adatig6nyldsi elj6r6s ndlktil,

korl6toz6st6l mentesen, kinyomtathat6 6s r6szleteiben is adatveszt6s 6s - torzulas

ne I ki.il kim 6so lhat6 m6don, dij mentesen t6rtdn6 ho zzdferheto tdtele'

c) Kozzetdteli egysdg: A kdzzetett adatokat osszefoglalo megjelenitdsi egyseg'

dokumentum, u*"ty lehet HTML, PDF vagy DOC form6tumir. A kozzeteteh

egysdget es annak tartalmdt egydrtelmuen meghat6rozza az URL cime.

d) Leiro adat: A kyzz.etett adatokat 6sszefoglalo, a k6zzeteteli egyseget leir6 - a

305/2005. (XIi. 25.) Korm. rend melldklete szerinti - XML allomdny, amely az

egysdges kozadatkereso rendszer mukodesehez sziikseges'

e; Oterneiosdgi adatok: A TESZ elnevezese, vezetojdnek neve, beoszt6sa, telefbn es

e-mail cime.

IX.

. Z616 rendelkez6sek

A MOK Somogy Megyei Tertileti Szervezet Ktildottgyuldse- az Elnoksdg aj6nl6s6ra- a

Somogy lUegyei Tertillti Szervezet Kozzeteteli Szabfiyzattfi i6vtthagyla. A Kdzzeteteli

Szabtiyzat2021 aprilis 9. napj6tol hat6lyos.

MOK SM TESZ Elndke


