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Eloszo 

Az infonnaci6s onrendelkezesi jogr61, es az infonnaci6szabadsagr61 sz616, 2011. evi CXII. 
torveny (tovabbiakban Info tv.) 30. § (6) bekezdese, az allamhaztartasr61 sz616 torveny 
vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII.31.) Konn. rendelet 13 . § (2) bekezdes h) pontj anak 
el6irasai alapjan valamint a kozzeteteli listakon szerepl6 adatok kozzetetelehez sziikseges 
kozzeteteli mintakr61 sz616 18/2005. (XII. 27 .) IHM rendelet (tovabbiakban 18/2005. IHM 
rendelet) alapjan az MT A Wigner Fizikai Kutat6k6zpont (tovabbiakban Kutat6kozpont) a 
kozerdekii adatok megismeresere iranyul6 kerelmek intezesenek, tovabba a k6telez6en 
k6zzeteend6 adatok nyilvanossagra hozatalanak rend jet az alabbiakban hatarozza meg. 

1. A Szabalyzat ceija 

A Szabalyzat celja, hogy meghatarozza a kozerdeki.i adatok megismeresere iranyul6 
kerelmek intezesenek-, tovabba a k6telez6en kozzeteend6 adatok nyilvanossagra 
hozatalanak rendjet. 

2. A Szabalyzat hatalya 

E Szabalyzat rendelkezeseit kell alkalmazni a Kutatokozpont 
- kezeleseben lev6 kozerdekii adatok, kozerdekb61 nyilvanos adatok, valamint a 

kozalkalmazottainak, k6zerdekb61 nyilvanos adata (tovabbiakban egyiitt: 
kozerdeki.i adat) igenylesenel, tovabba 

- hataskore es illetekessege szerint kezeleseben all6 kozerdeku adatok 
kozzetetelenel. 

3. Ertelmezo rendelkezesek 

E Szabalyzat alkalmazasa soran: 

1. erintett: bannely meghatarozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy- kozvetve 
vagy kozvetleniil - azonosithat6 tenneszetes szemely; 

2. szemelyes adat: bannely meghatarozott (azonositott vagy azonosithat6) tenneszetes 
szemellyel (a tovabbiakban: erintett) kapcsolatba hozhat6 adat, az adatb6llevonhat6, 
az erintettre vonatkoz6 kovetkeztetes. A szemelyes adat az adatkezeles soran 
mindaddig meg6rzi e min6seget, amig kapcsolata az erintettel helyreallithat6. A 
szemely kiilonosen akkor tekinthet6 azonosithat6nak, ha 6t - kozvetleniil vagy 
kozvetve - nev, azonosit6 jel, illet6leg egy vagy tobb, fizikai, fiziol6giai, mentalis, 
gazdasagi, kulturalis vagy szocialis azonossagara jellemz6 tenyez6 alapjan 
azonositani lehet; 

3. kozerdekii adat: az allami vagy helyi onkonnanyzati feladatot, valamint 
jogszabalyban meghatarozott egyeb kozfeladatot ellat6 szerv vagy szemely 
kezeleseben lev6, valamint a tevekenysegere vonatkoz6, a szemelyes adat fogalma 
ala nem es6, bannilyen m6don vagy fonnaban rogzitett inf01maci6 vagy ismeret, 
fiiggetleniil kezelesenek m6djat61, 6nall6 vagy gyi.ijtemenyes jelleget61; 

4. kozerdekbol nyilwinos adat: a kozerdeku adat fogalma ala nem tmioz6 minden olyan 
adat, amelynek nyilvanossagra hozatalat vagy hozzaferhet6ve tetelet torveny 
k6zerdekb61 elrendeli. 
A jogszabaly vagy atlami, illet6leg helyi onkonnanyzati szervvel kotott szerz6des 
alapjan kotelezoen igcnybe veendo vagy tm1s m6don ki nem elegithet6 szolgaltatast 
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nyl.lj t6 szervek vagy szemelyek kezeleseben leva, e tevekenysegilkre vonatkoz6, 
szemelyes adatnak nem minoslilo adat. 

5. hozzajcirulas: az erintett akaratanak onkentes es hatarozott kinyilvanitasa, mely 
megfelelo tajekoztatason alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja ani 
vonatkoz6 szemelyes adatok - teljes korli vagy egyes miiveletekre kiterjedo -
kezelesehez; 

6. adatkeze/6: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelesenek celjat meghatarozza, az 
adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkozt) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az altala megbizott adatfeldolgoz6val vegrehajtatja; 

7. adatkezeles: az alkalmazott eljarast61 fiiggetleniil az adatokon vegzett barmely 
miivelet vagy a miiveletek osszessege, igy peldaul gyiijtese, felvetele, rogzitese, 
rendszerezese, tarolasa, megvaltoztatasa, felhasznalasa, tovabbitasa, nyilvanossagra 
hozatala, osszehangolasa vagy osszekapcsolasa, zarolasa, torlese es 
megsemmisitese, valamint az adatok tovabbi felhasznalasanak megakadatyozasa. 
Adatkezelesnek szamit a fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese, valamint a 
szemely azonositasara alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyemyomat, DNS
minta, iriszkep) rogzitese is; 

8. adatallomany: az egy nyilvantart6 rendszerben kezelt adatok osszessege; 

9. harmadik szemely: olyan termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel 
nem rendelkezo szervezet, amely, vagy aki nem azonos az etintettel, az adatkezelovel 
vagy az adatfcldolgoz6val; 

10. nyilvanossagra hozatal: az adat barki szamara torten a hozzaferhet6ve tetele; 

11. adattorles: az adatok felismerhetetlenne tetele oly m6don, bogy a helyreallitasuk 
tobbe nem lehetseges; 

12. adatmegjeldles: az adat azonosit6 jelzessel ellatasa annak megkiili::inboztetese 
celjab61; 

13. adatzcirolcis: az adat azonosit6 jelzessel ellatasa tovabbi kezelesenek vegleges vagy 
meghatarozott idore torteno korlatozasa celjab61; 

14. adatmegsemmisites: az adatokat tartalmaz6 adathordoz6 teljes fizikai 
megsemmisitese; 

15. adatfeldolgozcis: az adatkezelesi miiveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok 
elvegzese, fiiggetleniil a miiveletek vegrehajtasahoz alkalmazott m6dszert6l es 
eszkozt61, valamint az alkalmazas helyet6l, felteve bogy a technikai feladatot az 
adatokon vegzik; 

16. adatfeldolgoz6: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezet, aki, vagy amely szerzodes alapjan - beleertve a j ogszabaly 
rendelkezese alapjan kotott szerzodest is - adatok feldolgozasat vegzi; 

17. adatfelelos: az a kozfeladatot ellat6 szerv, amely az elektronikus tlton kotelezoen 
kozzeteendo kozerdekli adatot eloall itotta, illetve amelynek a mlikodese soran ez az 
adat keletkezett; 
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18. adatkoz/6: az a kozfeladatot ellat6 szerv, amely- ha az adatfelel6s nem maga teszi 
kozze az adatot - az adatfelel6s altai hozza eljuttatott adatait honlapon kozzeteszi; 

19. adatallomany: az egy nyilvantartasban kezelt adatok osszessege. 

4. A kozerdekii adatok megismeresere iranyulo igeny (tovabbiakban: igeny) es intezese 

4.1. Az igeny benyujtasa 

A kozerdekii adat megismerese irant barki 
- sz6ban, 
- irasban vagy 
- elektronikus uton 

igenyt nytijthat be. 

4.2. Az igeny benyujtasanak helye es modja 

4.2.1. Szobeli igenyek benyujtasa 
a.) szemelyesen: f6igazgat6i titkarsagon el6re egyeztetett id6ben. 
b.) telefonon a kovetkez6 telefonszamokon: 0611-392-2512 

4.2.2. irasbeli igenyek benyltjttisa 
a.) szemelyesen: f6igazgat6i titkarsagon benytijtva, 
b.) postai uton: az Kutat6kozpont cimere 
c.) faxon: a 392-2777faxszamon t6rtenhet. 
Az igenyl6 kozerdekii adat megismeresere vonatkoz6 irasbeli igenyet az altala irt 
igenylesi formaban benyujthatja. 

4.3. A benyujtott igenyek teljesitese 

4.3.1 A kozerdekii adat megismeresere iranyul6 igenyek teljesiteser61 a f6igazgat6i 
titkarsag gondoskodik. 

4.3.2 Az adatigenylesnek kozerthet6 fonnaban es - amennyiben az aranytalan koltseggel 
nem jar- az igenyl6 altai kivant technikai eszkozzel, illetve m6don irasban (vagy, 
ha az igenyben elektronikus levelezesi cimet is kozolt, ugy elektronikus uton) kell -
a kozerdekii adat megismeresere iranyul6 igenynek a tudomasra jutast kovet6 -
legrovidebb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon beliil eleget tenni. Az 
adatigenylest nem lehet elutasitani ana val6 hivatkozassal, hogy annak kozerthet6 
formaban nem lehet eleget tenni. 

4.3.3. Az igeny teljesitesenek megtagadasar61, annak indokaival egyiitt, 8 napon beli.il 
irasban vagy - amennyiben az igenyben elektronikus levelezesi cimet kozolte -
elektronikus uton etiesiteni kell az igenyl6t. Az ertesitesben tajekoztatni kell az 
igenyl6t atT61, hogy - az igenyenek nem teljesitese miatt - bir6saghoz fordulhat. 

4.3.4. A kozerdekii adat megismerese in\nti igeny teljesitese nem tagadhat6 meg azeti, meti 
a nem magyar nyelvii igenyl6 az igenyet anyanyelven vagy az a! tal etiett mas nyelven 
fogalmazza meg. 

4.3.5. Az adatokat tartalmaz6 dokumentumokr61 vagy dokumentumreszr61, annak tarolasi 
m6djat61 fuggetleniil az igenyl6 masolatot kaphat. A fenymasolat elkeszitese annak 
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a szervezeti egysegnek a feladata, ahol az adatokat tartalmaz6 dokumentumot 
taroljak. 

4.3.6. A masolat kesziteseert - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmeriilt koltseg mertekeig 
terjedoen a Szamviteli politika reszekent elkeszitett Onkoltsegszamihisi 
szabalyzatban foglaltak szerint koltsegteritest allapftunk meg, melynek osszeget az 
igenylO keresere elore kozolni kell. A koltsegteritesrol 8 napon belul a Gazdasagi 
Osztaly szamlat allit ki. 

4.3. 7. Ha a kozerdekii adatot tartalmaz6 dokumentum az igenylO altai meg nem ismerheto 
adatot tartalmaz, a masolaton a meg nem ismerhetO adatot felismerhetetlenne kell 
tenni. 

5. Adatvedelmi eloirasok 

5.1. A Kutat6k6zpont altai kozzetett adatok megismereset regisztraci6hoz, 
szemelyazonosit6 adatok kozlesehez nem lehet kotni. Az elektronikusan kozzetett 
kozerdekii adatokhoz t6rten6 hozzaferes biztositasahoz szemelyes adat csak annyiban 
kezelheto, amennyiben az technikailag elengedhetetleniil sziikseges; a szemelyes 
adatokat ezt kovetOen haladektalanul torolni kell. 

5.2. Igenyles alapjan torteno adatszolgaltatas eseten az adatigenylo szemelyazonosit6 
adatai csak annyiban kezelhetok, amennyiben az igeny teljesftesehez- beleertve az 
esetleges koltsegek megfizeteset is - elengedhetetleniil szukseges. Az igeny 
teljesiteset, illetoleg a koltsegek megfizeteset kovetoen az igenylo szemelyes 
adatait haladektalanul torolni kell. 

5.3. A szemelyes adatok torlese erdekeben a kozerdekii adatok igenybejelento 
nyomtatvanyan (1. szamu melleklet) kiilon resz szolgal a szemelyes adatok 
rogzitesere. Az adatszolgaltatas teljesiteset kovetoen ezt a - szemelyes adatokat 
tartalmaz6 - reszt le kell valasztani a nyomtatvanyr6l es gondoskodni kell annak 
megsemmisiteserol. 

Az adatszolgaltatas teljesiteseert a foigazgatoi titkarsag a felelos. 

6. A kotelezoen kozzeteendo adatok nyilvanossagra hozatatanak rendje 

6.1.A kozfeladatot ellat6 szerv a feladatkorebe tartoz6 ugyekben - fgy kiilonosen az allami 
koltsegvetesre es annak vegrehajtasara, az allami vagyon kezelesere, a kozpenzek 
felhasznalasara es az en e kotott szerzodesekre, a piaci szereplOk, a maganszervezetek es 
-szemelyek reszere kiilonleges vagy kizar6lagos jogok biztositasara vonatkoz6an -
koteles elosegiteni es biztositani a kozvelemeny pontes es gyors tajekoztatasat. 

6.2.Az Info tv. alapjan kotelezoen kozzeteendo kozerdekii adatokat intemetes honlapon, 
digitalis formaban, barki szamara, szemelyazonositas nelkiil, korlatozast61 mentesen, 
kinyomtathat6 es reszleteiben is adatvesztes es torzulas nelkiil kimasolhat6 m6don, a 
betekintes, a let6ltes, a nyomtatas, a kimasolas es a hal6zati adatatvitel szempontjab6l is 
dijmentesen kell hozzaferhetOve tenni (a tovabbiakban: elektronikus kozzetetel). A 
kozzetett adatok megismerese szemelyes adatok kozlesehez nem kothetO. 

6.3.Az Info tv. 37. § szerinti kozzeteteli listakon meghatarozott adatait a Kutat6kozpont sajat 
honlapjan teszi kozze. 
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A nyilvanossag nem vonatkozik az allam-, a szolgalati, a bank- es ad6titkot kepezo 
adatokra. 

6.4.A kozzeteteli listakon szereplO adatok 1. sz. melleklet szerinti tagolasban torteno, pontos, 
naprakesz es folyamatos kozzetetelerol a gazdasagi vezeto utmutatasa alapjan a 
foigazgat6i titkarsag gondoskodik. A kozzeteteli lista alapjan, a Kutat6k6zpont 
honlapjan jelen szabalyzat 2. szamu mellekleteben szereplO adatokat sziikseges 
szerepeltetni. Az adatokat a tablazatban szereplO frissitesi idopontokban a megjelolt 
adatkozlesert felelOs tovabbitja a kozzetevo fele. 

6.5. A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet meghatarozza a kozzeteteli listak szerinti adatok 
kozzetetelenek szerkezetere, es az osszefiiggo targyli kozzetett adatokat egybefoglal6 
tartalmi egysegekre (a tovabbiakban: kozzeteteli egyseg) vonatkoz6 elOirasokat. 

A kozzetetelre szolgal6 honlap megnyitasakor megjeleno oldalon az adatkozlO koteles 
elhelyezni a kozzeteteli listak altai elOiti adatokat tartalmaz6 feliiletre mutat6 
hivatkozast. A hivatkozast j61 lathat6 m6don kell elhelyezni, ,Kozerdekii adatok" 
elnevezessel. 

Az adatkozlO a feliiletet ugy alakitja ki, hogy az a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. 
melleklete szerinti tagolasban tartalmazza az altalanos kozzeteteli lista szerinti 
adatokat tartalmaz6 kozzeteteli egysegeket, vagy hivatkozik azokra. Az adott szerv 
vonatkozasaban ertelmezhetetlen kozzeteteli egysegeket is fel kell tiintetni, de a pontos 
hijekoztatas erdekeben j elezni kell, hogy az adott kozerdeku adat a szervnel nem all 
rendelkezesre. 

A kozzeteteli egysegekbcn fcl kcll tiintctni: 
- a legut6bbi m6dositas idejet, 
- ha a kozzeteteli egyseg korabbi allapota archiv allomanyba keriilt, az annak 

elereset biztosit6 hivatkozast. 

6.6. Az Info. tv. 35. § (4) bekezdese alapjan az elektronikusan kozzetett adatok a honlapr61 
nem tavolithat6k el. A szerv megszunese eseten a kozzetetel kotelezettsege a szerv 
jogut6djat terheli. 

Zan) rendelkezesek 

Ez a szabalyzat 2017. majus 10. napjan lep hatalyba. Egylittal a kodtbbi szabalyzat ervenyet 
veszti. 
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MT A Wigner Fizikai Kutatokozpont 

IGENYBEJELENTO LAP 
kozerdekii adat megismeresehez 

Az igenyelt kozerdeku adat meghatarozasa, leirasa: 

1. szamu melleklet 

A kozerdeku adat igenylesevel kapcsolatos egyeb informaci6k: ( -ba tett x jellel kerjuk az 
igenyt jelezni.) 

A kozerdeku adatokat 

szemelyesen, csak az adatok megtekintesevel kivanom megismemi 

szemelyesen, az adatok megtekintesevel kivanom megismemi es masolatot is kerek, 

csak masolat formaj aban igenylem es a masolat 

papir alapu legyen 

szamit6gepes adathordoz6 legyen 

floppy legyen 

CD legyen 

PenDrive legyen (kerelmezo altai biztositott) 

elektronikus level legyen 
A masolatot (papir es szamit6gepes adathordoz6 eseten) 

szemelyesen kivanom atvenni 

postai uton kerem. 

Eszrevetelek, feljegyzesek az adatkozlessel kapcsolatban: 
a) Adatkeres idopontja: ....... . .. ... . .. ..... . ..... . .......... . 
b) Adatkozles idopontja: ....... . ... . ................ . .... .. .. . 
c) Ad at el6keszit6 megnevezese: . ... .. . .. . .. .. ... . . . .. ..... . 
d) A felmeriilt koltseg osszege: .. .. . ..... . . . ... . . . ..... .. . .. . 
e) Elutasitas eseten az elutasitas oka: ...... . ....... ... .... .... . .. . . . .......... . ......... . ...... . 

A szemelyes adatokra vonatkoz6 resz csak addig kezelheto, mig az adatszolgaltahis 
nem lett telj esitve. Az adatszolgaltatast kovetoen ezt a reszt le kell vagni es meg kell 
semmisiteni! 

Szemelyes adatok: 
Nev: . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . ........................... . ...... .. .. . . .... . .. . 
Levelezesi cim: . . ............... . .. . ..... ............... . .... .. .. . .. . . 
Telefonszam: . .................................... , E-mailcim: .. . ... . ............. . 
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2. szamu melleklet 

KOZZETETELI LIST A 

I. Szervezeti, szemelyzeti adatok 

Ad at Frissites Megorzes Adatkozlesert 
fe lelos 

I. A kozfeladatot ellat6 szerv hivatalos neve, A valtozasokat Az e16z6 allapot F6igazgat6i 
szekhelye, postai cime, telefon- es k6vet6en azonnal t6rlend6 titkarsag 
telefaxszama, elektronikus levelcime, honlapja, 
Ggyfelszolgalatanak elerhetosegei 

2. A kozfeladatot ellat6 szerv szervezeti A valtozasokat Az e16z6 allapot F6igazgat6i 
felepitese szervezeti egysegek megjelolesevel, k6vet6en azonnal t6rlend6 titkarsag 
az egyes szervezeti egysegek feladatai 

3. A kozfeladatot ellat6 szerv vezetoinek es az A val tozasokat Az el6z6 allapot F6igazgat6i 
egyes szervezeti egysegek vezetoinek neve, k6vet6en azonnal t6rlend6 titkarsag 
beosztasa, elerhetosege (telefon- es 
telefaxszama, elektronikus levelcime) 

4. A kozfeladatot ell at6 szerv tobbsegi A val tozasokat Az el6z6 al lapot I evig F6igazgat6i 
tulajdonaban a116, illetve reszvetelevel muk6d6 k6vet6en azonnal arc hi vumban tartasaval ti tkarsag 
gazdalkod6 szervezet neve, szekhelye, 
elerhetosege (postai cime, telefon- es 
telefaxszama, elektronikus levelcime), 
tevekenysegi kore, kepviselojenek neve, a 
kozfeladatot ellat6 szerv reszesedesenek 
merteke 

5. A kozfeladatot ellat6 szerv felettes, illetve A valtozasokat Az el6z6 allapot I evig F6igazgat6i 
feliigyeleti szervenek, hat6sagi dontesei k6vet6en azonnal archivumban tattasaval ti tkarsag 
tekinteteben a fe llebbezes elbiralasara jogosult 
szervnek, ennek hianyaban a kozfeladatot ellat6 
szerv fe lett torvenyessegi ellenorzest gyakorl6 
szervnek az I . pontban meghatarozott adatai 
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II. Tevekenysegre, miikodesre vonatkoz6 adatok 

Ad at Frissltes Megorzes Adatkozlesert 
felelos 

l. A kozfeladatot elhit6 szerv feladatat, hataskoret es A valtozasokat Az e16z6 allapot I evig F6igazgat6i 
alaptevekenyseget meghataroz6, a szervre k6vet6en azonnal archivumban tartasaval titkarsag 
vonatkoz6 alapvet6 jogszabalyok, kozjogi 
szervezetszabalyoz6 eszkozok, valamint a 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat vagy Ugyrend, 
az adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzat 
hatalyos es teljes szovege 

2. A kozfeladatot ellat6 szerv nyilvanos Negyedevente Az e16z6 allapot 1 evig !Kommunikaci6s 
kiadvanyainak cime, temaja, a hozzaferes m6dja, a archivumban tartasaval titkar 
kiadvany ingyenessege, illetve a koltsegterites 
merteke 

3. A kozfeladatot ellat6 szerv altai kozzetett Folyamatosan Legalabb 1 evig F6igazgat6i 
hirdetmenyek, kozlemenyek archivumban tartasaval titkarsag 

4. A kozfeladatot ellat6 szerv altai kiirt palyazatok Folyamatosan Az el6z6 allapot I evig Innovaci6s titkar 
szakmai leirasa, azok eredmenyei es indokolasuk archivumban tartasaval 

5. A kozfeladatot ellat6 szervnel vegzett A vizsgalatr61 Az el6z6 allapot 1 evig Bels6 ellenor 
alaptevekenyseggel kapcsolatos vizsgalatok, sz616 j elentes archivumban tartasaval 
ellenorzesek nyilvanos megallapitasai megismereset 

kovetoen 
haladektalanul 

6. A ki:ize rdekii adatok megismeresere iranyul6 Negyedevente Az e l6z6 allapot F6igazgat6i 
igenyek intezesenek rendje, az illetekes szervezeti t6rlend6 titkarsag 
egyseg neve, elerhetosege, s ahol kijelolesre keri.il , 
az adatvedelmi felel6s, vagy az informaci6s 
jogokkal foglalkoz6 szemely neve 

7. A kozfeladatot ellat6 szerv tevekenysegere Negyedevente Az e16z6 allapot 1 evig Gazdasagi 
vonatkoz6, jogszabalyon alapul6 statisztikai archivumban tartasaval Osztal yvezet6 
adatgyujtes eredmenyei, idobeli valtozasuk Feltolt6: GO 

Titkarsag 
8. A kozerdeku adatokkal kapcsolatos kotelez6 Negyedevente Az e16z6 allapot I evig Gazdasagi 

s tatisztikai adatszolgaltatas adott szervre archivumban tartasaval Osztal yvezet6 
vonatkoz6 adatai Felt61t6: GO 

Titkarsag_ 
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III. Gazdalkodasi adatok 

Ad a t Frissites Megorzes Ada tkozlesert 
felelos 

I. A kozfeladatot ellat6 szerv eves koltsegvetese, A valtozasokat A kozzetete lt kovet6 10 Gazdasagi Osztaly 
szamviteli torveny szerint beszamol6ja vagy eves k6vet6en azonnal evig Szamviteli es pu-i 
koltsegvetes beszamol6ja Csoportvezet6 

~el t61t6: GO 
Titkarsag 

2. A kozfeladatot ellat6 szervnel foglalkoztatottak Negyedevente A klil6n jogszabalyban Gazdasagi Oszta ly 
letszamara es szemelyi juttatasaira vonatkoz6 meghatarozott ideig, de !Munkaligyi 
osszesitett adatok, illetve osszesitve a vezet6k es legalabb 1 evig ugyintez6 
vezet6 tisztsegvisel6k illetmenye, munkabere, es archivumban tartasaval 
rendszeres juttatasai, valamint koltsegteritese, az Feltolt6: GO 
egyeb alkalmazottaknak ny\ljtott juttatasok fajtaja Titkarsag 
es merteke osszesitve 

3. Az allamhaztartas penzeszkozei felhasznalasaval, A dentes A kozzetetelt kovet6 5 Gazdasagi Osztaly 
az allamhaztartashoz tartoz6 vagyonnal t6rten6 meghozatalat evig Szamviteli es 
gazda!kodassal 6sszefiigg6, 6tmilli6 forintot eler6 k6vet6 hatvanadik penzligyi 
vagy azt meghalad6 erteku arubeszerzesre, epitesi napig Csoportvezet6 
beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre, 
vagyonertekesitesre, vagyonhasznositasra, vagyon Fe lt6lt6: GO 
vagy vagyoni erteku jog atadasara, valamint Titkarsag 
koncesszi6ba adasra vonatkoz6 szerz6desek 
megnevezese (tipusa), targya, a szerz6dest kot6 
felek neve, a szerz6des erteke, hatarozott id6re 
kotott szerz6des eseteben annak id6tartama, 
valamint az emlitett adatok valtozasai, a 
nemzetbiztonsagi, illetve honvedelmi erdekkel 
kozvetleni.il osszefi.iggo beszerzesek adatai , es n 
minositett adatok kivetelevel 
A szerzodes erteke alatt a szerz6des targyaert 
k.ikotott- afa nelkiil szamitott- ellenszolgaltatast 
kell erteni, ingyenes iigylet eseten a vagyon piaci 
vagy konyv szerinti erteke koziil a magasabb 
osszeget kell figyelembe venni. Az idoszakonkent 
visszater6 - egy evnel hosszabb idotartamra kotott 
- szerz6deseknel az ertek k.iszamitasakor az 
ellenszolgaltatas egy evre sz{unitott 6sszeget kell 
alapul venni. Az egy kol tsegvetesi evben 
ugyanazon szerz6d6 fellel kotott azonos targyu 
szerzodesek erteket egybe kell szamitani 

4. A kozfeladatot e llat6 szerv altai nem alapfeladatai Negyedevente A klilon jogszabalyban Gazdasagi Osztaly 
el latasara (igy kiilonosen egyeslilet tamogatasara, meghatarozott ideig, de Munkaligyi 
foglalkoztatottai szakmai es munkaval lal6i erdek- legalabb I evig ugyintez6 
kepviseleti szervei szamara, foglalkoztatottjai , archivumban tartasaval 
ellatottjai oktatasi, kultural is, szocialis es Fel t61t6: GO 
sporttevekenyseget segit6 szervezet tamogatasara, Ti tkarsag 
alapitvanyok altai ellatott feladatokkal 6sszefl.igg6 
kifizetesre) forditott, 6tmilli6 forintot meghalad6 
ki fi zetesek 

5. Az Eur6pai Uni6 tamogatasaval megval6sul6 Negyedevente Legalabb I evig Gazdasagi Osztaly 
fejlesztesek lei rasa, az azokra vonatkoz6 archivumban tartasaval EU-s palyazati 
szerzodesek referens 

Felt61t6:K6zbe-
szerzes-nyil vantart6 

6. Kozbeszer-zesi infom1aci6k (eves terv, osszegzes Negyedevente Legalabb I evig Gazdasagi Osztaly 
az ajanlatok elbiralasar61 , a megkotott archivumban tartasaval Kozbeszer-zes-
szerz6desekr61) nyi I vantart6 
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