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A kÖzérdek{l adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kÖtelezöen ktjzzéteenrlii arlatok
lvánossásra hozatalának

A gyÓgyintézetek mtiködési rendjéről' illetve szakmai vezető testiiletéről szoló 43/2003. (vIL
29,) ESzCsM rendelet 9. $ (2) bekezdés di pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel az információs tjnrendelkezési jagrrl és az információszabadsápól szoló á0lt'
évi CXII. ttirvény 30. $ (6) bekezdés, valamint aZ államháztaÍtásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 36812011. (Xil. 31.) Korxr. rendelet 13' $ (2) bekezdés h) pontjanail
előírásai alapján, a Kenézy Gyula Klrház és Rendeiöintézet (továbbiakban:_ Kórház)
főigazgatojakent a KÓrházban a közérdekÍi adatok megismerésére irrínyuló kérelmek
intézésénEk, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
az alábbi szabiílyzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adom ki:

LI
Árrat,ÁNos RENDELKEzEsEK

1,1, A Szabdlyzat célja

Jelen Szabályzx célja, hogy meghatározza a közérdekrí adatok megismeresére irányuló
kéretmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendö adatok nyilvánosságra hozatalának
rendjét.

I.2. A SzabúIyzat hatdlya

E Szabrílyzat rendelkezéseit kell alkalmazni aKórház
r kezelésében lévö közerdekií adatok, közérdekböl nyilvanos adatok, valamint

közalkalmazofiainak, munkavállalóinak (a továbbiakban egytittesen; munkavállalók)
ktizérdekii vagy közérdekből nyilvfuios adata {továbbiakban egyiitt: közérdekű adat)
igénylésénél, továbbá

l hatrisköre és illetékessége szerint kezelésében ál1Ó közérdekü adatok közzétételénél.

I 3. rogszabáIyi hívatkozús a It

r 20l1. évi CXII. törvény az infor:rráeiós önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

r 368/20t1' Q{II. 3l.} Korm. rendelet a7. államhráztartrísról szóló törvény
végrehajtásárol,

l 305/2005' (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekü adalok elektronikus közzétételétq az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a kiizponti jegyzék adattartalmar4 az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályolaól.

n.l
nÜlt}NÖs RENDELKEzÉsnr

1. A szabr{lyznttal kapcsolatos fontgsalrb kifej*zéxek, fogalmak

ÁdatkérőligényÍő: brírmely ternrészetesszemély, jogi személy vagy jogi személyíséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely közérdekiÍ vagy ktizérdekböl nyilvrános adatok
egyedi szolgáltatására iranyuló kérelmet nyirjt be, ftiggetlenül attÓl, hogy a kérelemben
foglaltakat saját vagy más személy, illefue szefvezet általi felhasznitlás céljából igényli.



A közérdekii adatok megismerésére irányuió kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendti adatok
nÉIvánosságra hozatalanak rendjérÍil sziló szabá]yzat VOl

AdatszolgáItató: a Kórház azon szsrvezeti egység€, amg|y a jogszabályok alkalmazásával a
közzétételi egységeket elkészíti, összeallítja (előállíti szervezeti €gység} és továbbítja a
kommunikációs vezetönek.

Archívum: A honlapon elhelyezett, általrános közzétételi listában szereplö adatok frissítósét
követően hozzáférhető olyan adatok, melyek frissítés kiivetkeáébán nem az aktuális
allapotot mutatjrít és amelyekre megőrzési idŐt ír elő jelen Szabályzat 1. melléklete.

Általdn s kozzétételi listü: az Infotv. 1. számú mellékletében megtalálható list4 arnelynek
adatait valamennyi kÖzzétételre kötelezett szerv köteles közzétenni'

Egedi k;nététe\i lista: aközzé:tételle kötelezett szerv vezettlje, valamint jogszabály által
további közzétételi köte]ez€ttség terhével a közfeladatot ellátó szervrg' annak irányítása,
felügyeletle alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal meghatározott
adatkör.

Honlapkezelő: a föigazgetó által a honlapra történő anyagok felhelyezésével megbízott
szemé1y/szervezet.

Kommunikációs vezető: a közzététellel kapcsolatos feladatok ellátását felügyelő és
koordínalÓ szervezeti egység mindenkori vezetóje. Jelen Szabályzat Háaasrlnat<
időpontj ában a Minöséginínyítási osztály osztalyvezetőj e.

KazérdekbőI nyilvúnas adat: a közerdekÍt adat fogalma alá nem tartozó rninden olyan adat,
amelynek nyilvanosságra hozatalát, msgismerhetóségét vagy hozzáferhetové tételéi törvény
közérdekből elrendeii.

KÓzérdehi adat: a Kórhaz kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatanak allátásával összeftiggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá neá
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret' Ítiggetleniil
kezelésének módjától, tinátló vagy gffiüeményes jellegétől, így kulcinosen a hataskörre,
illetékességrÉo szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak ered.ményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabrílyozó jogszabáÚokra'
valamint a gazdálkodásrao a megkötott szerztÍdésekre vonatkozó adat.

Közzététel:jogszabályban meghatározott adatoknak a Kórház internetes honlapián, digitális
formában, bárki számara, személyazonosítr{s nélkul, korlátozástól mentesen, kúyomtatható
és részleteiben is adalvssrtés és toreuliis nélkül kimásolható módon a betekintés, o letöltés, o
nyomtatás, a kimrisolás és a hálózati adatátvitel szerrrpontjából is díjmentesen történő
hozaíferhetővé tétele (elektronikus közzététel).

Közzétételi egnég: a közzetételi listák szerinti adatok közzetételének szerkezetére
vonatkozó és az iisszeÍtiggö tfugyri közzetett adatokat egybefoglaló tartalrni egység.

2. Ktizérd ekÍi adatok elektronikus közzététele

A Kórház az Infotv. szerinü közzétételi kötelezettségét saját honlapjfur
í]vww.kenezvkorhaz.hu) teljesíti'

A honlapon a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében szercplo adatokat kell közzétenni. Ae
elektronikusan közzetett adatok - ha az Iníotv' vagy más jogszabály elterően nem rcndelkezik
_ a honlaprÓl nem távolíthatók el.

Az egyes közzétételi egységek elkészítése a jeleir Szabályzat mellékleteiben nevesltett
szervezeti egységek felada1a és kötelezettsége. A közzetételi egységek elkészítéséért felelős
szcrvezetí egységelc megne;rreeését az 1. számú melléklet tartalma7za.



A közérdekíi adatok megismerésére irányulÓ kérelmek intézésénelg továbbá a kötel€zti€n közzéteendŐ adatok
nyilvánnssLgla hozatalá.nak rendjéról szóló szabályeEt

A jogszabrílyokban és a jelen Szabályzatban előírtakon kívril a honlapon olyan adat is
megielenÍthető, amely a Kórhaz feladatainak el]átásríval összefi.iggésben keletkezstt és a
ktizzetétele elősegíti a Kórház közfeladatainak átláthatóságát, a közv?jemény tájékoztatásrít és
tájékozottságát.

Á közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

3' A közzététellel kapcsolaúos feladat és hatáskörök

J.l. Atő'igazgatófeladut*iirében eljárva:
r jóvrihagyja a Szabályzatot,

r legalább évente felülvizsgáItatja, és sztikség esetén módosíttatja a Kórház
közzétételi listáját,

' kijelöli a Kórház kommunikációs vezetőjét és meghatárcz*á, a Szabrályzat
végrehajtásával kapcsalatos egyes (munkaköri) feÉdamkat - a kozzététefi
egységek eiőállításával megbízott munkaváIlalók a ,,Megisrnerési nyilatkozat''
(2. szúmú metlékler) aláírásával igazoljrik ezt.

3.2. Komlra,uaíkdciós vezetőfeIadat- és hwtúskőre:
r a Kórház honlapjanak tartalomfelelőseként gondoskodik a Íöigazgató által

jóváhagyott dokumentumok elÖkészítéséről,
o a közzéteendó adatok adatvtdelmi szabályoknak megfelelősége érdekében a

kőzzétételt megelözően megküldi a kiizzéteendő_ adatokát az intézeti
adatvédelmi felelős r,észére véleményezésre,

r a közzete1t ' adat pontosságóva| helytállóságával, időszerűségével vagy
tartalmával kapcsolathan emelt kifngásról hn[adé.ktalanrrl értesiti az adöít
adatszolgríltató egységet,

r szükség Ysetén intézkedik az adatok módosÍtásáról vagy helyesbítéséröl a
hurrlapkezelö felé,

' feltigyeli a honlrrpkezelő rrrrrnkriját,

r ellenörzi a, jelen Szabályzatban foglaltak végrehajtását, különös tekintettel az
ndatszolgáltatók SzabáIyzat szerinti eljiírasára, a közzetételi lronlup
ürzemeltetési minő ségére,

r koordinálja a közzétételi lrorúap kiilső megielsnésének kialalcítrísrít sz egységcs
arculat érdekében.

3.3. Aúuts zulgtÍIÍuilÍ felldut- ús hatds lcöte :

' a szerveaeti egység féladatktirébe tartozó adatok tisszeállítása, és a
kommunikációs vezető része történö továbbítása,

r arnennyiben a kommunikációs vezető a közzétett adat porrtosságával,
helytállóságával, időszeriiségével vagy tartalmával kapcsolatban kifogastimel'
kiiteles három nrutkanapon lxliil a kifogásult arlatokat megvizigálni és
arneruryiben sellkséges, azt javítani'

3.4. Intézeti aúatvédeltni felelős fetadat- és hatds höre:

' a részére nreglnildött közzéúeendő adatokat adatvédelmi szempontból
vélernényezi' és ennek eredményérŐl tájékoztatja a kommunikaciós vezetőt'



A kÖzérdekrí adatok megismeréséro irányuló kére]mek intézésének, tovóbbá a kÖtelezöen közzéteendö adatok
nyilvanosságÍa hozatalának rendjérol szlló szabályzat v0l

L5. Á kiizzétételi egységehnek az internetes honltpon firténő megietenítésérőI a
honlaphezelő gondoskadil* Fetndatköréhen eljárvt :

l gondoskodik az egydi közzétételi egységek és azok leírÓ adatainak
közzetételéröl, frissítéséről, helyesbítés&ől, valamint az elözö, illetve módosult
(frissített, helyesbített) változatra utaló hivatkozások feltlintetésdről a
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. $ {4)-(6) bekezdése szerint;

r biztosítjq hogy az elérhet<ivé tett közérdekű adatok megegyezzenek az
adatszolgáltató altal k<izzététel végett átadott közérdekil adatokkal (a közzétett
közérdekii adatok hitelességének biztosítása)'

. gondoskodik flx. adatok közzététslével, helyesbítésével, eltávolíüásával
kapcsolatos események naplózásfuól, a naplózott adatállomr{ny vedelméről és
anól biztonsági másolat kÉszítéséről,

r gondoskodik az adatok jogosulatlan megvaltoztati{sa, törlése' megsentmisítése,
sértilése elleni vedelemról, a sériilt adatok helyreailíti{sriról,

r gondoskodik minden frissítés vagy helyesbités után az adatokról biztonsági
nrásolat készÍtéséröl, illetve a közzéteteli listák megfelelö archiválásríról, az
archív rállomány elérhetöségének biztosítá$fuól (az archívumban tartandó
adatok körét és az archílrrmban tartás idotartamát az I. sz, melléIr]et
tartalmazza),

r biztosítja a közzétételre szolgáló honlap adatok közzétételére alkahnas
kialakítását' folyamatos hozzáférhetőségét zavartalan Ílzemeltetését és bárnely
üzemzavar esetén haladéktalanul intézkodik az Lizemzavat elhrirításrára,

o ellátja az e tárgykört szabályozÓ hatályos jogszabályokban az adatközlésre
elöírt ínformatikai feladatokat'

o hz adatszolgáltatrások és adatkiizlések soÍfui úgy kell eljárni, hogy a
szolgáltatott vagy közölt adatokhoz illetéktelen szeméiy ne ferhessen hozzá'
azokat ne változtathassa msg.

4. A közérdekü és közérdekből nyilvános adatok msgismerésére irr{nyuló kérelmek
teljesítésének rendje

A közérdekű adatigénylések vizsgálatríval és teljesítésévsl kapcsolatos eljárás lefolytatrisa és
az eljarást lezárl intézkedés elkésátése a KÓrhaz kommunikációs vezetöjének hatáskörébe
tartozik.

1,l, Áz eljfufu ruegindítiÍsa

Az adatszolgríltatas kérelemre törtenik. A közérdekÍí adat megismetése irant barki
. személyesen szóban,

r írásban [postai levélben, elektronikus levélben (e-mailben), faxon]

igényt nyujthat be'

Az igény benffitásának helye és módja:

Személyes igény benyújtása: 4a3l Debreceno Bartók Béla út 2-26. Szürke szektor,
ffiigazgatÓi titkfuság, rendes m{lködési idöben (Hé-Csü 7.30'16.00, Pé 7'30_l3.30).

Ír úsbeti i gé ny b erlyúj tés a :

r postai úton: 4001 Debrecen, Pf. 195.

o elektronikus úton: titkarsag@kenezykorhaz'hu e-mail cÍm,



A közérdekü adatok megismeÉsére irányuli kérelmek intézésének, továbbá a kÖtelezöen közzéteendó adatok
v01hozatalának rendj ff ől szllÖ

. fax-on: +36/ 52 5l l-75S

Áz iginylő kozórdckü adat rriegisrrrerÉsére vuual'kuzri Írásbelí igényét benyújthatja
. aZ általa irt, szabadszöveges igénylési formában, vagy
. 

^7' 
e célra rendszeresített igénybejelentő lapon (3. suÍmú meltéHet)

A Kirház szervezeti es}rségeinek vagy munkatrársainak hívatali cÍmére vagy eleküonikus
levélcímére érkezett igényeket az igény érkezésének napjrín érkeztetni kell éT fi kell adni a
kommunikríciós vezetőnek.

A szóban elöterjesztett igenyről jegyzőkiinyvet kell felvenni.

1,2. A kérelem megvizsgtikÍsa

A kommrrnikr{ciós vezetö a kérelmet hatadéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy
e tartaLmarua-e az adatkérelern teljesítéséhez szükséges adatokat;
. a megismemi kívánt adatok köre meghatározlrató-e;
l a kért adatok a Kirház kezelésében vannak-e.

Ha a kérelem nem tartalmazza a dÖntéshez sztikséges adatokat vagy az adatkérő a megismenri
kívánt adatot nem tudja pontosan megielölní, a kommunikációs íézető felveszi a kapcsolatot
az adatkérővel, és segÍtséget nyujt a megismemi kívárrt adatok pantosításához és a kiágészített
kérelem benyúj tasához.

1.3. A lrércIem etinté#se

A kérelem forrnai megvizsgálása, szi.ikség esetén kiegészítése utiín a kozérdekű adatigénylés
az alábbiak szerint teljesíthető:

. A ké* közérdekű adat közlésével, amelyet az ígény beérkezesét ktivető lehetö
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon beliil kell kiadni.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tarotási
ÍnÓdjátll ftiggetleniil az igénylő másolatot kaphat. A Kórház a2 adatigénylés
teljesítéséért - az azzaL kapcsolatban felmertilt kiiltség mértékéig ter;eáoei
költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylöt az igény táljesítését
megelőzderr táj ékoztatrri kell.
Áz igónylŐ a kapott tájékoztatás kézhezvételet kcivető 3Ü napon belüt nyilatkozik arróI,
hogy az igénylését fenntartja-e. A trájékoztatás nregtételétől az igénytö nyilatkozatanak
az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedö időtartam az adatigénylés teljesítésere
rendelkezesre ál]ó hatfuidőbe nem sziímít bele. Ha az igényló az igényét fenntartjq a
költségtérítést az adatkszelő által megállapított, iegalább 15 napos hat*riaeuen köleles
az adatkezelő részére megÍizetni.

r Ha az adatigénylés jelentös terjedelmű, illstve nagyszá.tnú adatra vonatkozik, va1y 4z
adatigénylés teljesítése a KÓrház alapevékerrységének ellátasrához sztikséges
munkaerőforrás arrínytalan mértékű igénybevételével jar, a legfetjebb 15 napb-an
meghatározott elintézési hatrírídő egy alkalommal 15 nappal megbosszabbíthaffi' Énől
az igénylőt az igény beérkczósét követő 15 napon belüI tájékoztatni kcll.
Ha ae adatigénylés teljesítése a KÓrhrfu alaptevékenységének elliitiísához sztikséges
munkaeroforrás aranytalan rnértékű igénybevételévei jrír, yagy aza dokumentum vagy
dokumentumrész, am"elyről az igénytő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve á
költségtérítés mértéke jogszabrályban meghatiározoff Ősszeget meghaÍad, az
adatigénylést a költséglérítésnek az igénylö általi rnegfizetését követő 15 napon beliil



Á ktjzérdekíi adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezöen köuéteendő adatok
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kell teljesíteni.

AffÓl, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alepüsvékenységének
eliáüísiíhoz szÍikséges munkaerőfomís aránytalan mértékii igénybevételével járr, ill.tu*
a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentós terjedelmf1
továbbá a költségtérítés mértékértjl, valamint az, adatigényÍés hljesitésének á
másolatkészítést nem igénylő lehetŐségeiról az igénylőt az igény beérkezését követő
15 napon beliil tájékoáatni ke]l.

A köItségtérítés mértékének meghatározása sonán az alábbi ktiltségelemek vehetők
figyelembe:

o az igényelt adatokat tartalmazi adathordozó költsége,
o az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylö részére történő

kézbesítésének ktiltsége, valamint
o ha az adatigénylés teljesítése a ködeladatot ellátó szerv alaptevékerrységének

ellátásálroz sziikséges munkaerőfomís arrínytalan mértéktí igénybevételevál jar,
az adatigénylés teljesítésével összefiiggö munkaerö-ráfordÍtás költsége.

r AmennYiben a kért közérdekií adat a Kórhríz honlapján már nyilvrínosságra került, a
viílaszban az ígényló figyelmét fel keu hívni erre a körtilmónyre és t4ekoztatni az
adatkéröt a közzétett adat pontos fellelhetöségéről.

r Arnennyiben a kérelemben szereplő adatok vagy azok egy része nem a Kórhriz
kezelésében van! a kérelmet vagy annak eg5i részét haladéktnlanul, dc lcgkésöbb 8
napon belül meg kell küldeni az illetékes szervnek, az adatkérő egyidejil értesítése
mellett. Ha az adatszolgráltatás teljesítésére illetékgs szerv nem rillapithátó meg, az
adatkérőt emöl a körülmérryröl értesíteni kell.

r Ha a közérdekii adatot tartalmazó dokrunentum az igénylt! által meg nem ismerhetö
adatot is tar'talmaen a másolaton a meg nem ismerhető adatot felisrnerhetetlenné kell
tenni.

r Ha az igénylés olyan adata voualkozik, amelyet az Európai Unil valamely
intézménye vagy tagállama állított elö, az actatkeaelő haladéktalanul megkeresi az
EurÓpai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylöt tájékoztatja. A
tájékoztatrís megÍételétől az Európai UniÓ érintett intéanrénye vagy tagríliama
válaszának az adatkezelőhöz való beérkezeséig terjedö időtartam az- adatigénylés
teljesítésére rendelkezésre álló hatriridöbe nem számít bele.

l Az adatigénylésnek közdrthetö formában és - nmennyibcn ezt az adatot kezelo
közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkiil teljesíteni képes - az igénytő által
kívánt formában, illetve midon kell eleget tenni' Ha a kért ádatot koiábban mar
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, ez igény teljesíthető az adatot
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani
atra való hivatkorással, hogy annak közffhető formában nem lehet eleget tenni.

4,4, A k?izérdekiÍ adat megismerése irdnti igény eluttsíttÍsa

Az adatigénylésnek a Kórház nem kijteles eleget tenrri abban a részben, amelyben az auonos
igénylő áltel cgy óvcn beliil berryújtott, azultÜs nrlatkÜrte irán1uló adatigényléssel
megegyezik, feltéve' hory az azonos adatkörbe tartozÓ arlatokban változas rrem állt [e.

Az adatigénylésnek a KÓrház nem köteles eleget tenni' ha az igénylő nem adja meg nevét"
nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetősége!
amelyen saímara az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesités mogadhato.
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Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt a7' ót
jogszabály szerint megillető jogorvoslati tshetőségekről vall tríjékoztatassal egyuit, az igérry
beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elelitronikus levelJzési
c.ímét kÖzölte - elektronikus levéIben értesíteni kell az igénylőt.

Ha a közérdekü adatot tartalmazÓ dokumentum az adatkérö ríltal meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaúon a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni'

A közérdekrl adat rnegismerése iranti igény teljesítése nem tagadható meg azért, msrt a nem
magyar anyanyelvü igénylő az igényét anyanyelvén vagy ae általa értett miís nyelven
logalmazza meg.

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylö személyes adatai csak annyiban
kezelhetök, amennyiben az az igény teljesítéséhez, vizsgálatráhozo illetve a megallapított
költségtérítés megfizetéséhez sztikséges' Az igény teljesítését, illetve a koltségek megfizétését
követően az adatkéró személyes adatait haladéktalanul torölni kell.

Ha a közérdekii adat megismerése irárrti igény teljesítésének megtagadása tekintetében
törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás atapját szrlken keli
értelmeani, és a ktizérdekÍi adat megismerésére irrínyuló igény teljesítése kizárrlag abban az
esetben tagadható meg, ha a meg1agadás alapjául szolgúló közérdck nagyobb srilyri a
közerdekü adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fiíztidő közérdeknél.

A kdzérdekü adatigerryléseke adott vríIaszok kíadmányozására a fiiigazgató jogosult. A
fiÍigazgato távolléte, akadályoztatasa avagy a főigazgatli beosztás betöltetlensége esetén a
Szervezeti és Mííködési Szabrilyzatban meghatározott helyefiesítési rerrd szerint kell eijámi.

A közérdekri adatigénylések telesítésére egyebekbcn a KÓrhriz belsö szabályozó
dokumentumainak - így kiilöniisen az lratkezelési Szabályzatának - rerrdelkezeseit kell
alkalmazni.

4.5. .Íagorvoslat

Az igénylŐ a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az 4.3. pont fclsorolásánah második bekezdése szerint nriglr,rsszabbított
hataridő eredménytelen eltelte esetéq valamint az adatigénylés teljesitéseért megállapított
költségtérÍtés összegének felülvizsgálata érdekében bÍrisághoz fordulhat.

5' Adatszolgáltatási nyilvr{ntartás

A kommunikációs vezetii a hcórkczett kérelmekről, a kérehnek elintézési mi1djártil, elulasílir
dtirrtes esetétr aruuk irrrlulrrírrjl nyilvárrtartást vüzet, melyrÓl Íblyamatosan értesíti az intézeti
adatvédelrrri felelőst.

A ftiigazgatÓ a nyilvántartás alapján az elutasított kérelmekről' vRlamint az elrrtasÍtasok
indokairól minden évben január 3l_ig tájékoztalja a Nerrrzeti AdatvédElrni és
InformáciÓszabadság Hatóságot.
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IIIJ
zÁnÓ RENDELKEzÉsrx

Jelen Szabályzat 20ló' október 15. napján lép hatrílyba és visszavonásig {hatalyon kivül
helyezésig) ervényes, ezzel egyidejiileg a Kórházban korábban kiadott, a t o'sraekii adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésénelq továbbá a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozalalának rendjéről szoló szabalyzat hatályát veszti.

Debrecen, 2016. október,,.6,..o'
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Á közérdekii adatok megismerésére lrányutÓ kérelnek
hozatalának rendiérŐl szóló

ÁftaHnos közzétételi lista

m{Í k ö úes re vo n atlwzó adato k

adatvédelmi és adatbiztonsági szabá
és teljes szövege

intézésénelg továbbá a kötelezöen közzrteEndő adatok
v01

l' szÁMÚ MELLEKLET

A változasokat
követöen
azonnal

Adatvédelmi felelős

I

Könétételi e pség (adat) Frl'ssíÍés Megőrzés Ádatszolgáltató

t.
Elérhetőségi adatok _ A Kórház hivatalos nevs
izékhelye, po$tai cím€, telefon- és telefaxszáma
llek*onikus levélcíme, honlapja

A változasokat
követően
azonnal

Azetöző
állapot

törlends

Kommunilcíciós
vezető

r'
$zervezeti struktúre _ A Kórház szervezah
lelépÍtése szervezeti erysegek megielölésével, az
}sl€s suervczeti erységek feladatai

A változásokat
kovetöen
azonnal

Azelóztl
állapot

td'rlendő

Kommunikációs
vezető

I

A Kórház vezetői - Á Kórház vezetóinek és a:
-ryes szervezeti ogységek vtzetőinek neve
beosztrísa, elérhetősege (telefon- és telefaxszáma
:lektronikus levélcíme}

A változásokat
követően
azonnal

Az előző
állapot

törlendő

Kommunikációs
vezető

4.
A Klrház felettes, illetve felügreloti szervének az
L pontban meghatarozott adatai

A vríltozásokat
ktjvetően
azonnal

Az elöző állapot 1

évíg tartó
archívumban

tartasával

Kommunikációs
vezető

Kozrétételi e#sés fudaÍ)

Kórbáz alaptevélrenysége, feladat-_ A fcladatot, hatásktirt

llq kiizjogi szervezotszabál
valamint a szervezeti és müki

A változásokat
követően
azonnal

Áz előző
állapot l évig

taÍtó
arohívurnban

tnrtásával

Jogi és
Humanpolitikai

Igazgató

Az előző
állapot l évig

tartó
archívumban

tartásával
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Körzétételi eg;lé g (xl'at)

besz'ámolók - A Kórház
ltségvetése, sz{mviteli törvény szeri

rirrurlt'rjrr

A változásokat
kllvotrien
azonnal

A közzétételt
ktivst{' IÜ évig

Gazdasági Igazgató

l3

A Kórhríz által nyújtott vagry kliltségvetésébő'
finanszírozott kiizszolgáltatások - Á
riizszolgáltatások megnevezése, tartalma" á

tözszolgáltatások igénybevételének rendje, a

tözszolgáltatásért frzetendö díj rnénéke, az abból
dott kedvezmények

Á változásokat
követöen
azonnal

Az előző
állapot 1 évig

tartó
archívurnban

tartásíval

Finanszírozrísi
osztályvezetől

Gazdasági lgazgató

Á 4' Kórház áItal kiírt pályrizrtok szakma
eírása, azok eredményei és indoklásuk Folyamatosan

Aa elözö
állapot l évig

tartó
archíyumban

tarÍÉsával

Gazdasági lgazgató/
Jogi és

Humránpolitikai
Igazgató

5.
A Kórház nyilvános kindvrínyainok címe
lémája" a hozzáfirés módjq a kiadván1
in5ienessége, illetve a kőlÍségÍéÍítés mértéke

Negyedévente

Az elözö
állapot l évig

taÚó
archíwmban

tarh{sával

Kommunikációs
vezetÍ3

6^

A Kórháznál végzrtt alnptevékenységge
kapesolatos viesgrílatok, ellenőrzósel
nyilvános megríllapításai

A
vizsgálatolcró1
szóló jelentés
megismarését

kijvetően
haladéktalanul

Az előző
áIlapot l évig

tortó
aIchívumban

tartásával

Jogi és
Humánpolítikai

Igazgatói
Finanszírozási
osztályvezetö

7.

A körérdekü gdatolr igénylésc - Á
közérdekÍr adatok megísmerésére irányuli
igények intézésének rendje, az illetéker
szervezeti egység ncvc, alérhetiiségc, s aho
<ijelölésre kerül, ae osztiályos adatvédelmi folelőr
,'sgy az információs jogokkal foglatkozi
uemély neve

Negyedévente
Az elözö
állapot

törlendő

Kommltnikáoiis
vezetó

8.

ríűktidésist{tisztil(a_AB
lvékenységére vonatkozó, jogszabályon a
tatisztikai adatglüjtés eredményei, i
áltozásuk

Negyedévente

Á viíltozásokat
követtien
azonnal

Az előző
állapot 1 óvig

taÍó
archívumban

tartásával

Kontrolling
CIsáályvezető/
Finanszírozási
osztályvezetö

9.
létsli listák - A Kórházra
s És egyurli ktjrzétÉtsli listil

Áz előzö
állapnt

törlendö

Kommunikációs
veautü

III. c ualáIko dúst adaok

saímolója
v'lgy cvüs
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2.

Foglrlkozt*tottak - Á Kórházná
Foglalkoxatottak létszámára és saemély;
uttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetvt
5sszesítve a veuetők ós vezető tisztségvíselrílr
'lletménye, munkabére, és rendszeres juftatrísai,
lalamint költségtéritése, az egyéb
úkalmazottaknak nyujtott juttatások fajtája és
néÍtéks összesítve

Negyedévente

Á külön
jogszabályban
meghatározott

ideig, de
legalább 1 évig
archívumban

tartásával

Humánpolitikai és
Munkaüryi

osztílyvezetői
Bérszámfejtési
osztalyvezető

3.

szerződések _ Áz államhi{ztartás póneeszközt
flelhasználásával' az államháztartáshoz tartoz
ragyonnal történő gazúálkodással összefflgg{
itmillió forintot elérÖ vagy aut meghalad
lrtékii árubeszerzésre, építési beruházásrt
;zolgáltatás mependelésrt
tagyonértékesítésre, vagyonhasarosításra
raryon vagy Yagyoni értékil jog átadásáru
lalamint koncesszíóba adrisra vonatkoz
zerződések megnevezése (típusa}, tiírrya, r

zerződést kötő felek neve, a szerzödés ér.téke
ratiirozott idsre kötött szerztldés esetébel
nnak időtartama, valamint az említefi adatol
'áltozásai, a nemzet- biztonsági, illetvr
'onvédelmi érdekkel közvetlenÍil tÍsszefliggt
eszerzések adatai, és a minösített adatol
ivételével. A szerződés értéke alatt a szerződér
irgyáért kikötött _ általanos forgalmi add
élkiil sámított - ellenszolgáttatást kell érteni
tg]renes tirylet esetén a vasion piaci vag1

szerinti értéke köziil
kell firyelembe

visszatérö - egy évnél hosszabL
kötött - szerzodéseknél az értélr

ításakor az ellenszolgáltatás egy évre
összegét kell alapul venni. Az ogy

tési évben ugyenazon szerződő féllel
azonos t{rryú szerződések értékét egibe

számítani

A drintés
meghozataIát

ktivető
hatvanadik napig

A krjzzétételt
követö 5 évig Gazdasági lgazgató

lA Kórház által nem alapfeladataÍ ellátásál
|('ry kÍilönösen eryestilet támogatásár
fioglalkoztatottai szakmai és munkavállal'
|érdek_képviseleti szervei számár

4. foglalkoztatot$ ai, ellátottjai oktaüísi, kulturáli

iszociális és spurttevékenységet se$tö szervez
|támrtgatására, alapítványok által elláto
ploilatukkal tissaelllggő kiÍlzetésre) forrlítol
lRjtmi l lió forintot meghaladó kifi zetések

Negyedévente

A kttlön
jogszabáIyban
meghatrirozott

ideig de
legalább l évig
orehívumban

tartásával

Gazdasági lgazgató

t4
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5,

4.z Európai Unió támogatásával megvallsul{
|eJlcsztések leirrása az azolrra vonatkozd
;zerzödések

Negyedévente
Legalább l évig

archívumban
tartásíval

Púlyd-zati
osáályvezető

6.
Közbeszcrzósi Ínformációk (éves terv
isszegzés iz ajánlatok elbírálfuáról, r

negkötött szerződésekről)
Negyedévente

Legalább l évig
archívurnban

tartásával

Közbeszerzési
osztályvezető
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A közérdekü ad*ok mogismerésére irárryuló kérelmek Ín#zésének, továbbá a kötglezöerr közuét€ondó adatok
nyi lvános ságrs hog*tnl*nak rendj érsl se l seabrílyrnt

z. safunÚ nnrllÉ,rr,nr
MegísmeÉsi nyilrtkozrt

A K zzétételi Szabátpatot megismertem és tudomásul vetteno hory murrkavégzéserrr során a
benne foglaltakat k tel6s vagyok betartani.

Név Beosut{ís Kelt AIáírás

-BÜC-s6'n t t STtlA'Ü br.s. GA tn*t. {#. ,Í'Le " \0 Át ffi \t'v{ L*
bÍL"tq'Lvl Ai.JlTA

b.:m ds L{ u r"r n{u
Ft: u- t l$*,áG{Toí S^SIG. it3, l$ dc.dL*

JaÖLlfi1-5uc TjiL . *?cLl ) &'ul t/r'
t\uurtu Pou\-ttt(*4{
ts Mu Lrlr.fl*l o. tl.P árE a t,n.(.=3

&'"Ó$ c* k** {)

d.r"ds'*J Tp.*trv4s -*b{ x'éqstÁ uTan-"é* ru
Ü Yrduq r-.} eee TÖ p-lá. n' t9{

}íÜc: C'il\l a -{eu ÜC-,l\-}d
lQt t*Rt}e*.ttuc *d**
*e=*1a'gpÚ E26..r-J Jon' lÖ&}.

ÜAt'q uAaps
t{6 1j'T${}LLJ t*}C.

o,r'ÁLYueeed .$ct t 1ln./s. lun
3)-A}-} A be Á-rq

tl'5asefácefl-2.ésr
*qu.-r^fqÜegrrJ' lrrta b p ÁH [i l^

*bftrFt; *rhwnk gniuYdzcn

"or^lwue"ae-rob
Talt ,lr"f 3^

Gut$x TruuAb
}tÉJn{LlLtrJr$a'cr'Js

ue-*."c*TD
,q\e.ic'i8 {p

DP- . Au*T-ftL. 56vxJ Ab,.r\,
A$nr.^dsei**p1'
TcLetpls ,ÍÖ16 .;{Ű,lq K



közérdekÚ adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezóen kÖezéteendö adatok
hozatalának rendjéről szóló szabályzat Vgl

3. szÁMÚ MELLÉKLET

IGÉNYBEJELENTÓ LAP

közérdekű adat megismeréséhez

Az igényelt közérdekü adat meghatríroásq leírásal

A közérdelfli adat igenylésével kapcsolatos epéb információk: ( x jellel kétiitk az igényt jolezni'}

Á közérdekü adatokat

f, személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni

f, személye$Qn, ez adatok megtekintésével kívánom megismerni és rnasolatot is kérek,

f] csak másolat formájában igénylem és a másolat

I papíralapú leryen,

fJ elektronikus (digitalizált) legyen'

A másolatot

I szemé$esen kívánom átvenni,

! postai úton kérem,

f] eleknonikus kozléssel (e+nailben) kérem.

Adatkérő adatai:

Név:. '.

Levelezési cím:...

Telefonsárn:....'...

E-mail cím;........

Kelt ....'. (helység)' 20...... {év), '... ..., (hónap}, ...... (nap)

A KlRIrÁz, MINT A KÖzÉRDDKÜ ÁDAT szoLGÁLTÁTÓJÁ TÖLTI KI!

Észrevételelq fefieryzések az adatkozléssel kapcsolatban :

Adatkérés idópon{ia:'

Adatközlts itlöpontja:. .

Adat előkészítő megrrevezése;.......,

A felmerült költség összege:.

Elutasítás esetén ez elutasítás oka:


