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Az információs önrendelkezési jogró1 és az információszabadságról szóIő 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. $ (6) bekezdés, valamint az áIlamháztartásról szóió
törvény végrehajtásáról szóló 36812()11' (XIl.31') Korm' rendelet (továbbiakban: Ávr,; 13. $
(2) bekezdés h) pondának előíráSai, a minősített adat védelmérol szóló 2009, évi CLV.
törvény alapján a Marcali Mirzeumnál a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságtahozatalánakrend1e az
alábbiakban kerül me ghatározásra.

1. A szabályzat cé|ja
A szabáIyzat célja, hogy meghatározza a közérdekŰr adatok megismerésére irányrrló kérelmek
intézésének, továbbá a kötelezően kozzéteendő adatok nyilvánosságrahozatalának rendjét.

2. A szabályzat hatálya
E szabáIyzat rendelkezéseit kell alkalnrazní a Marcali Múzeum (továbbiakban: Múzeum)
kezeiésében lévo közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok' valamint
közalkalnrazottainak, munkavállalóinak közérdekból nyilvános adata (továbbiakban együtt:
közérdekű adat) igénylésénél, továbbá hatásköre és illetékessége szerint kezeléséberr á1ló
kozérdekű adatok közzétételénéI.

3. Értelmező rendelkezések

E' szabáIyzat alkalmazása során:

1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdaságt, kulturális vagy
szociális azonosságra jellenrző ismer1 -, valamint az abbőIlevonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

2. kozérdekű adat: az á||amt vagy lrelyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot eilátó SZerV vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozo, vagy közfeladatának ellátásával összefuggésben keletkezett, a
szenrélyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen rnódon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének nródjától, önálló vagy gyír.1teményes jellegétől, így
különösen a hatáskorre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedo értékelésére. a bir.tokolt adatfajtákra és a működést szabá|yozó
jogszabályokra. valamlnt a gazdálkodásra" a rnegkötött szerzodésekre vonatkozo adat.



3' közérdekből nyi|vános adat: a közérdekű adat fbgalnra alá nern Í.artoző minden olyan
adat, anrelynek nyilvánosságra hozatalát. megisrtrerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét a
törvény közérdekből e1rende1i.

4. adatkeze|ő: az a természetes vagy' jogi személy' illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szeÍyezet, aki vagy amely öná11óan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adaÍkezelésre (beleértve a felhasznált eszkozt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az áItaIa rnegbízott adatfeldolgozőval végrehajtatja.

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól fliggetlenül az adatokon végzett bármely művelet
Vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezéSe,
táro1ása, megváltoztatása, fe1használása. továbbítása, nyiivánosságra hozatala, osszehangolása
l,agy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának rnegakadályozása, fénykép-. lrang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas Íizikai .jellenrzők (pl. ujj- vagy tenyérnyotnat, DNS.minta,
íliszkép) rögzítése'

6' adatállomány: aZ egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

7. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiségge1 nerl
rendelkező szervezet, aki vagy arnely nem azonos az érintettd', az adatkezelovel vagy az
adatfeldoigozóval;

8. adatfelelős: aZ a közfeladatot eilátó SZeIV' amely az elektronikus
közzéteendő közérdekű adatot előállította' illetve amelynek a működése
keletkezett.

úton
során

köte1ezoen
ez az adat

9. adatköz|ő: az a közfeladatot eliátó SZerV' amely -ha az adatÍ-elelos nem maga teszikozzé
az adatot - az adatfelelős által hozzá eliuttatott adatait honlapon kÓzzéteszi,

10' adatfeldolgozás: az adatkezelési mtiveletekhez kapcsolódó technikai feladatok eivégzése,
fiiggetlenül a rnűveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközÍ'ó|, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a teclrrrikai feladatot az adaÍ"on végzik;

1I' közzétételi folyamat: iehet statikus valamint autonatikus. A statikus folyanat során az
adatíelelős a közzéteendo adatot elektronikus Úiton és fonnában eliuttatia az adatközlő
számára, aki gondoskodik a nreg|elenésrő1.

4. A kiizérdekű adatok, valamint
irányuló igény (továbbiakban: igény)

4.I. Az igény benyújtása:
A közérdekú, a közérdekből nyilvános
elektrorriktts úton igenyt nyÍrjtlrat be.

a közérdekből nyilvános adatok megismerésére
és intézése

adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy

4.2. Az igény benyújtásának helye és módja

4.2.l. Szóbeli igényelr benyúj tása
a.) személyeser'r: 8700 N4arcali, Múzeum köz2, rr.runkaidoben.
b.) teletbnon a kör,etkező telefonszámon..36 (85) 510-520



4.2,2. Írásbeli igények benyújtása
a.) szernélyesen: 8700 Marcali, Múzeum koz2.
b.) postai úton: 8700 Marcali, Múzeum kőz2,
.. j .t.t.t'onikus úton : az info @marc alimuzeunr. hu e -mail címre ktildött

1evélben.

Az igénylő közérdekű adat megismerésére r,onatkozó írásbeli igényét benyújthatja azétlta\a

irt ig?ny1esi formában' Vagy a Múzeum által e célra rendszeresített igénybejelento lapon (2.

számú melléklet)

4,z.3.A közérdekú adzrtok megismerésére irányuló igény teljesítésének előkészítése

4,2,3.1 . A benyújtott igények te1jesítésére vonatkozó dokumentumot a

múzer.tmiga zgxőszign'ija aZ oriniett szervezeti egységnek, mely előkészíti aZ igény

tudomására jutását

kovető legrövidebb idő alatt.

4.2.3.2.Az érintett szervezeti egység az igér-ryt - annak tartalma a1apján - a beérkezést követi

3 napon beliil köteles megvizsgálni abbó1 a szempontból' hogy:

a) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóalr-e;

b) az igényelt adatokat a Múzeum kezeli.e;
c) az igénvelt adatok közérdekű adatnak minóstilrrek-e;

í; u.,'ge,s,elt adatok tarta\maznak-e személyes adatot, különleges adatot,

minősített adatot, egyéb korlátozás a1á eso adatot;

e) az igényelt adatok \<ozzététe\re kertiltek-e a Mitzeum honlapjárr;

Í) az igénylo neve és elérhetosége tisztázott-e;

g; az fuenylo a tájékoztatást milyen íortnában, módon kéri; valarrrint

i"i u, Jaut',olgáliatás okoz-e külön költséget, lra igen. akkor ennek megtérítését

az igényló r,álialj a-e.

+,z,1:.. Ha az igénylo a kért adatot nem jelolte meg pontosan' vagy nem tudja pontosan

megielölni, aZ érintett szervezeti egység amennyiben lehetséges' már a kérelem

benyúj tásalror - segítsé get nyir] t.

1.2.3.4, A 4,2.3.3. poirt szerinti segítségnyújtás során az esetleges hiánypótlásra történo

felhívásnál ügyelni kel1 arra, lrogy a hiánypótlásra tör1éno fellrívás, annak teljesítése és az

igény teljesítése is megtortérüessen aZ Info tv'-ben foglalt eljárási határidon beliil.

i:]:'1 T'J#J':.i:ifi.:ill.;',ff).,.nkbol nyilvános adat megismerésére irányuló igények

teljesítésérőI az Igazgató gondoskodik. Hozzá érkeznek be az igények, végtil továbbítia az

adatot az igénylonek.

Az adatok átadása
Ha az tigyfél aZ adatokat személyesen.

haladéktalanul értesíti az tigyfelet:
közvetlerrül kívánja megismerni, az lgazgato

- az adatszolgáltatás idopontja egyeztetése, iIletve

- az adatszotgá1tatással t.up.iot"tbun felrrrertilt költségekről való té|ékoztatás céljából.

A megjelenitigy1él szánára az adatok átadása (betekintési lehetoség biztosítása, másolatok

atadása) csak úgy lehetséges, ha az ügyfél a forman'vomtatványon a1áírásával az átadás tényét

elismeri (az aláírásig a dokumentumokba nem tekinthet bele).



Az adatokba történő betekintéshez a Mitzeumnak rnegfelelő körülményeket kell
biztosítania. Ennek érdekében

a meghatározott helyiséget kijelöli a betekintés lrelyszínéüi,
tájékoztatja az tigyfelet a jogairól és tigyelmeztett a kötelességeire.

. biztosítja a Mirzeum olyan dolgozójának je1enlétét, aki az igényléssel érintett adatokkal
kapcsolatban az ügyfél kérdéseire válaszoltri tr-rd, illetve biztosítja az adatigénvlésre átadott

dokumenturnok biztonságát, védelmét.
Az ügyféljoga, hogy a betekintési jogát idokorlátozás nélktil - de a Múzeutn nyitva tartását

1igyeiembe véve szabadon gyakorolja. a szálnára rendelkezésre bocsátott adatokba

betekintsen, azokról jegyzeteket készítsen, 1elezze a másolatkészítési igényét, megjelÖlje a
másolat adathordozójának formáját, és az adatokkal kapcsolatban kérdéseket tegyen fel.

Az ügyfél kötelessége, hogy:
- a számára rendelkezésre bocsátott dokumentumok épségérő1 gondoskodjon,
- a dokumentumokba bejegyezést ne tegyen.

4.3.2. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni,ha az igénylo szóban kéri
a vá|aszt, iiietve aZ számára kielégíto. aZ igérryelt adat a Mitzeum honlapján
(marcalimuzem,hu.) vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra keriilt, az igényelt adat a

Mitzeum munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik, az igény a
Múzeum eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozi általános
táj éko zÍ.atás s a1 te lj e s í theto.
Anrennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg) az igénylésrol
feljegyzést kell készíteni, és az igénylot tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére

írásban kerül sor.
4.3.3. Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő
közfelaclatot ellátó szerv aránytalan nelrézség nélki.il teljesíteni képes - az igénylő áltai kívánt
technikai eszkózzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adat korábban már elektronikus
fbrmában nyilvánosságra kertilt, az igény teljesíthető az adatot Íartalnlaző nyilvános forrás
meg|elölésével is.
A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű illetve tételes ellenőrzésére
irányuló adatmegisnrerésekre külön törvérryek rendelkezései irányadók. Erre való
hivatkozássaI az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a
jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának' a jogviszorry tárgyának, a szolgáltatás és

ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése idopontjának megjeloléséve1 is teljesítheti.
4.3.4, A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a
tudomásra jutást kovető legrövidebb idő alatt' legfeljebb azonban 15 rrapon beli.il eleget kell
tenni. Az adatigénylést nem lehet eltttasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető
formában nem lehet eleget tenni. Ha az adatigénylés jelentos terjedelem illetve nagyszámú
adatra vonatkozik, Vagy aZ adatigénylés teljesítése a közt-eladatot ellátó SZerV

alaptevékenységének ellátásához szükséges murrkaeroforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár, a határido egy alkalomnral 15 nappal rrreghosszabbítlrató' E'rrőI az

igénylot azigétty beérkezését követő 15 napon beltil tájékoztatni kell.
4.3.5. Az igény teljesítésének megtagadásáról a MÚtzeum annak indokaival, valamint az

igénylot e törvény alapján megillető jogorl.oslati lehetoségekrol való táiékozÍ"atással együtt,

15 rrapon belül írásban \'agy - ha az igényben elektronikus levelezési címet kozöltek -
elektroníkus levélben ér.tesíteni kell az igén1'lot' Az értesítésberr tájékoztatnikellaz igénylőt
arról, hogy * azigényének nem teljesítése miatt - bírósághoz fordulhat.
Az elutasított kérelnrekrol valamint az elutasítások indokairól az adat\<ezeló rryilvántartást
vezet, eS aZ abban tbglaltakról rninden érberl .|arruár 31-éig tájékoztatja a Nemzeti



Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. A nyilvántar1ás vezetése és a tájékozÍ.atő
határidőre tör1éno elküldése az lgazgatő f-el aclatát kép ezi.
Az adatlgénylésnek az adatoÍ" kezelo közfeladatot ellátó SZerV nem köteles eleget tenni abban
a részben, amelyben aZ azonos igényiő által egy éven beiül benyújtott, azonos adatkörre
irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos aciatkörbe Í.artoző adatokban
változás nerrr állt be.
Azadattgénylésnek azadatot kezelő közfeladatot ellátó SZerV nem köteles eleget tenni, ha az
igény'lo nem adja meg nevét, nenr természetes szemé1y igénylő esetén megnevezését valanrint
azÍ' az elérhetőséget, amelyen szánrára az adatigér.ryléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és
értesítés megadható.
1.3.6. A közérdekíi adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítése nem
tagadhati meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az lgényét an1,anyelven vagy aZ
általa értett más nyelven fogalmazZameg,
4.3.7. Az adatokat tartalmaző dokumentumokról vagy dokumentumrészrőI, annak tárolási
módjától fuggetlentil az igénylő másolatot kaphat. A másolat elkészítése annak a szervezett
egységnek a feladata, ahol az adatokat tarÍ.almaző dokumentumot tárolják'
1.3.8. A másolat készítéséért a Múzeutn - legfeljebb azazza|kapcsolatbarr Í-elnrerült költség
mértékéig terjedoen - a ktilön jogszabályban (4l20l3. (I. 11.) kormányrendelet 50 s (3j
bekezdésében) eloírt, költségtérítést állapít meg, nrelynek összeg éről az igénylőt az igény
teljesítéSét megelőzően tájékoztatni kell. A közérdekű adatok előá1lítási költségeirrek nrértékét
az Info. törvény 29. $ (5) bekezciésébetr meghatározottak és a közérdekű aáat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékérői szóIó 30Il2O16. (IX. 30.) Kórm.
rendeletben foglaltak szerint kel1 megállapítarri.
Az igénylő a kapott tálékozÍ.aÍ"ás kézlrezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, lrogy
aZ igénylését fenrrtartja-e. A tájékoztatás megtételétől aZ igénylő nyilatkozatának aZ
adatkezelolroz va|ő beérkezéséig teqedő idotartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
ál1ó határidőbe nem szárnít bele. Ha az igénylo az lgényét fenntartja, a költségtérítést az
adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az ad'atkezelo részére
nlest-lzetr-}i. A költségtér.ítésrol a Múzeunr számlát állít ki.
.\ \1irzeLrn az adatokról készített másolatok átadása előtt tájékoztatja az tigyfelet a jogairól.
köte1ességeirő1.
\z tlgr lél joea. lrogy:
. a szánrára másolatként rendelkezésre bocsátott adatokkal szabadon rendelkezzen. (ennek
során azokba betekintsen, azokról jegyzeteket készítsen, mások számára is n.regismerhetővé
tegye Stb.), aZ adat-betekintésijog gyakorlására krje1ölt helyiséget az adatok előzetes
áttekintése érdekében igénybe Vegye' majd az adatokkal kapcsolatban kérdéseket tegyen fe1.
Az ügyÍél kötelessége, l'ogy az adatokró1 készített másolat koltségét rnegtérítse.
4.3.9. Ha az a dokumentun vagy dokunentumrész, anrelyrői az igénylo rnásolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, vagy ha aZ adatigérrylés teljesítése a közfelaciatot ellátó Szerv
alaptevékenységének ellátásához sziikséges nunkaerőforrás aránytalan nrértékű
igénybevételével jár, a nrásolati igényt a költségtérítésnek az ígény|ő á1ta1i nregÍizetését
követo 15 napon belül kell teljesíterri. Arró1, hogy a rnásolatként igényelt clokumentum Vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű, tor,ábbá a költségtérítés mértékéről, valamintaz
adatigénylés teljesítésének a rnásolatkészítést nem igénylő 1ehetőségeiróI az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 15 napon belültájékoztatni kell.
4.3.10. Ha a kozérdekű adatoÍ' tartalmazó dokumentum az igénylő által rleg nem ismerheto
adatot Í'arta|maz, a másolaton a meg nem isnrerhető adatot felismerhetetlerrné Lell tenni.
1.3.11. A közérdekű adatigénylésre adott váIasz kiadmányozásáta az lgazgatojogostrlt.
4.3,|2. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igérry_ eluiasitása' vagy a
teljesítésre nyitva á11ó. r'agy az adaÍkezelő által meghosszabbított határido eredménwelen



eltelte eSetén, valamint az adatígénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
felü1vizsgá1ata érdekében bírósághoz Íbrdu1hat.
A megtagadás jogszertiségét és a megtagadás irrdokait iiletve az ad,attgénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének rnegalapozottságát az ad,atkezelőnek kell bizonyítania'
Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az
adatkezelőt _ az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre á11ó határidó meghatározásával _ a
kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adattgén.ylés teljesíte!éert nregállapított
költségtérítés összegét megváltoztaÍ'hatja, Vagy a közfeladatot ellátó szeNet a költséstérítés
összegének megá1lapítása tekintetében ú.| eljárásra kötelezheti.
5. Adatvédelmi előírások
5.1. A Múzeum á|talközzétett adatok megismerését regisztrációhoz, személyazonosító adatok
közléséhez nem lehet kötni. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz tör1éno
hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az
technikai]ag elengedhetetlerriil sztikséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul
törölni kel1.
5.2. Igénylés alapján történo adatszolgáltatás esetén az adatigénylo szeméiyazonosító adatai
csak annyibarl kezellretők, anrennyiben aZ aZ igény teljesítéséhez - beleéitve aZ esetleges
költségek megfizetését is - e1engedhetet1enül szükséges.
6. A kiizérdekű adatokközzétételénelr rendje
6.]. A közfeladatot ellátó SZerV a feladatkörébe tartozó tigyekben köte1es e1ősegíteni és
biztosítani a kozvélemény pontos és gyors tá.jékoztatását.
6,2. Az Info torvény alapján az Info tv. szerinti köte1ezően kozzéteenclő közérdekű adatokat
internetes lronlapon, digitáliS formában, bárki számára személyazonosítás nélkül,
korlátozástó1 mentesen kinyonrtatható és részleteiben is aclatvesztés és -torzuiás né1kril
kimásolható módon, a betekintés. a letöltés, a nyomtatás, a kimáso1ás és aháIőzatiadatátvitel
szempontjából is drjmentesen hozzáférhetővé kell tenni (a továbbiakban: elektronikus
közzététel). Akozzétett adatok megisnrerése személyes adatok közléséhez nem kotheto.
6.3. A közzétételi lista közzététeh egységeit és azokért felelos szervezeti egységek
nregnevezését' az 1. számú melléklet tartalmazza.
6.4, Az adatok közzétéÍ.elért a nrúzeumigazgato feleios, az adattartalrrráért a szerYezeti egység
szakenrberei a múzeumigazgatő jiválragyásával felelős ek, az aclatot honlapra feltöltő r.rlr.ii
azaz a Múzeum informatikai feladatokkai megbízott szakembere (a továbbiakban InÍbrnratikai
szakember), a múzeumigazgatőtjóváhagyása után a honlapon való közzétételér1 felel. A
szervezeti egység szakemberei aláírásukkal igazolják az adatok helyességét, a
múzeumigazgatő szintén aiáírásával hagyja jóvá a feltöltést' Az Informatikai szakenber
feltoltés elott ellenőrzi az aláírások nreglétét.
6.5. A szervezeti egység szakemberének feladatai:
- Gondoskodik a közzétételi listákon megjelenítenclo adatok e1őá11ításáró1. és az adatközlőnek
elektronikus úton vagy e1ektronikus adathordozin, lratáriclőben történő megküldésérő1.A jóváhagyott közzéteendő adatot e1ektroniktrs Útton (belső léve1ezőrendszeren),
elektronikus formában Word (cloc), Excel (xls) vagy PDF formátrrmban juttada el áz
adatközlőhöz.
- Gondoskodik a közzétételi listákon szereplo adatok naprakészségéről, porrtosságáról,
szakszerűségérő1, értelnrezhetoségérői.
- Gorrdoskodik a közzétételre kerülo adatok időszertiségérol, és folyanratosan figyelemrne1
kíséri a közzétett adatok pontosságát,
- Megsemtnisülés. sérü1és vagy jogosulatlan negváltoztatás, törlés esetén együttműkö dik az
Informatikai szakernberrel a helyreá11ításban. és az adatokat szükség esetén ui,á atuaiu,



- Azokat az adatokat, melyek klzzétételére jogszabály határidőt nem áIlapit nreg, az adat
keletkezését valamint megismerését követő 15 munkanapon belül továbbítjá az Iníormatikai
szakembernek, aki a publikálást követően e-mail útján visszaj elez az adatközlőnek.

Minden szerrrezeti egység szakemberének felelőssége, hogy amennyiben szervezett
egységében az Info tv. 1 . számú rnelléklete szerinti közérdekű adat keletk ezik. az a honlanon
kozzétételre kerülj örr.

6.6. Az Informatikai szakember feladatai:
- Az adatkozlői feladatokat a kozzététell folyamat során az Informatikai szakember látja el.
- Gondoskodik a nála keletkezett vagy ahozzá nregktildött adatoknak a honlapon lehetőleg
PDF formátumban történo kozzététeIérol, folyamatos elérhetoségéről, frissítésérol valamint
eltávolításáró1, továbbá az adatközlés követhetőségéről az adatfelelősök közreműködésével._ Az adatközIő - a szervezeti egység szakembere által megjelölt időpontig, ennek hiányában
5 munkanapon beltil - gondoskodik az Írj adatok közzétételéről, a szervezeti egység vezetők
által kozölt módosítás, pontosítás, javítás elvégzéséről' valamint a módosított, pontosított,
javított adat törlésérol Vagy archívumba helyezésérol, és erről aZ adatfelelősnek
visszaigazolást ad.

- Garantálja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek az adatfelelős által
ko zzététel vé gett átadott ko zérd ekű aclat o kkal.
- Gondoskodik a jogszabályoknak megfeleloen a honlap közérdekű adatok közzététel&e
alkalmassá tételéro1, adatstruktúrájának, formájának, tartalnrának kialakításáról.
- Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlaporr a kozzétéÍ"eli listák szerint kötelezően
közzéteendő közérdekű adat elérhető 1egyen.
- Feladata a honlap adatbázisának havi mentése azért,hogy múiködésében eloállt Zayar esetén
a horrlap adatbázisa adatvesztés nélkül helyreáilítlrati 1egyen.
- Biztosítja a honlap kialakítását és fenntartását'
6,7. A közzétéÍ"eli listákon megjelenítendo adatok e]őállítása, adattovábbítása, valamint a
honlapon tör1énő megjelenítése úgy végzendő el, lrogy a közzététet idopontja és a közlés
időtartama megfeleljen - az adatjellege szerinti - jogszabályban meghatározott határidőnek.
6.8. Amennyiben aközzétételi lista az adat előző áLlapotának archívumban tartását írja eIő, az
adat frissítése esetén annak elérhetové tétele a megőrzési iclo elteltéig nem sztintethető meg'
és az adat mellett felttinteti az adatváItozás (frissítés) tényét, idejét, az új á11apót
fellellretősé gét, az archívumban elérhető adat elavulását.
6.9. Az Info tv.33. $ (3) bekezdése alapján az Irrfo tv'37. $-a szerinti elektronikus kozzétételi
kcjtelezettségnek a Múzeum saját horrlapján (marcalimuzeum.hu) való kozzététellel tesz
eleget.

7. ZÁRÓ RE^rD ELIGZÉSEI{
7, ]. Jelen Szabiilyzat c;láírósa napjti,n lép hattilyba.
7.2' Az utasítás személ1li haÍálya kitejed a Mctrcali Múzettnt valan,tennyi alkalmazottjára'
7, 3, Je l e n S z ab ályz ctt o t a Ko z al ka lm az o t Í i képv i s, e l ő v é l e mé ny e zt e,
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