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A közérdekű adatok megismerésének szab áIyzata

A Kőbányai Bóbita Óvoda szervezeti és működési szabályzatához kapcsolódó önálló szabályzat

1. Általános rendelkezések
A szabályzat célja:

. Az irrforrnációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvérry III. fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a36812011. (XIl. 31.) Korm. rendeIet az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. §2 h) pontja, és a 22912012. (VIII.28.)

Korm. rend, 30. § (6) bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembevételével elősegítse

a közérdekű adatok megismeréséhez valő alkotmárryos jog érvényesülését azáltal, hogy

meghatározza az igény esetén követendő eljárás pontos menetét, az igyintézésben résztvevó

személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltatő óvoda

eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.
. A szabályzat rendelkezéseit a kőbányai Bóbita Óvoda kezeléséberr lévó adatok megismerésére

irányu|ó igények esetében kell alkalmazni.

2. Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések
2.1.Az eljárás a közérdekű adatlnegismerésére irárryuló igérryre indul. Igényt nyújthat be bárrnely

természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet (a

továbbiakbarr: igénylő) fiigget|enül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját felhasználásra,

vagy más személy, szervezetrészére történő továbbítás céljából igényli. Azigét. személyesen

szóban, írásban (levélben, te|efaxon, e-mailben, stb.), valamtnt az l1. pontban meghatározott

esetben telefonon is előterjeszthető.

2.2, Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, űgy igérryét személyesen, postai útotl,

vagy e-mailben terjesztheti elő.

2,3.Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalrna alaíí bárrnikor visszavonhatja, az ővoda azonban
jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelrri.

2.4.Az írásban benyújtott igényben - a 11. pontban meghatározott esetek kivételével - feltürrtetésre

kerÜl: 

: r;ffin:,iiffilffilij,,"il'li;r," vagy e-mail cím);

'.Tr:r:X::ri1]:ffJJ";::'"i]fi"3J,l;u,r". 
bemutatás során kívánja megismerni,

]1iilffi't T";,:'§':::,';;Jj"", átvételrnódja (személyesen vagy postai útorr),

továbbá aláírt kötelezettségvál|alás azezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.

2.5. A személyesen megjelent igénylő igényét írásban az óvodatitkár irodáján nyújthatja be.

2,6.Az óvodatitkár ellenőrzi, hogy az írásban benyújtott igény megfelelő-e a teljesíthetöség

szempontjábó1.
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2.7,Az óvodatitkár közzétett adatokra irányuló igény esetében az igéltylőt a közzétett adat pontos

fe|lelhetőségéről tájékoztatja. Amennyiben az igénylő igényét ennek eller-rére fenntartja, a

továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni.

2,8, Az óvodatitkár rninden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző munkanapon

érkezetL i gé nyeket az őv o dav ezetőnek.

2.9. Az írásban előterjesztett igényeket az óvodavezetőnek kell megküldeni.
2.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell eljárni,

amennyiben azok az óvoda kezelésében lévó adatok megismerésére vonatkoznak.
2,1 1. Abban az esetben, ha az igénylö igényét az igényelt adatokkal rendelkező óvodában szóban

(személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elő, az igényelt adatokat szóban, illetve e-

mailen is közölhető. Az ővoda, az igényt és annak elintézési rnódját is taftalmaző ügyiratot az

adatszo|gáltatási rryilvántaftás vezetése céljából megküldi a fenntaftó részére.

2.12, Amettnyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem válaszolliató
meg azonnal, azigényt- azigénylő egyidejű tájékoztatásával - haladéktalanul továbbítani kell a
fenntartónak . Az ővoda azigény teljesítése során a továbbiakban az általános szabályok szerint jár

el.

3. Az igény vizsgálata
3.1. Az óvodavezető a beérkezett igérryeket haladéktalanul megvizsgálja, hogy

. a me ghatát ozott adatokat tartalmazza- e,

. a megismerrri kívárrt adatok köre pontosan meghatározhatő,

. az adatok az ővoda kezelésében vannak.

3.2, Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez szükséges

adatokat - ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívárrt adatot rrem tudja pontosan

megjelölni - az ővodavezető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igénylővel és - a tóle
elvárható módon és rnértékberr - segítséget nyújt a formailag megfelelőigény benyújtása, illetve a

me gi smern i kívárrt adatok körének korrkrét meghatár ozása érdekében.

3.3.Anrennylben az óvodavezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítség eredményesnek

bizonyult, az igénylőt fel kell kérrri, lrogy az egyeztetés eredményeként kiegészített igényét

ismételterr nyújtsa be.

3 .4.Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapííható meg, Irogy

az igérryben szereplő adatok, vagy azok egy része neln az óvoda kezeléséberr vannak, az igény

vagy annak egy részét az ővodavezetö haladéktalarrul megküldi az il|etékes szervhez, az igénylő

egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapíthatő meg, az

i génylőt az igény te|j esíthetetlenségérő l kel l értes íten i.

3.5. Ha az igény teljesítéséhe z - az ővoda kezelésében lévő adatok alapul vételével - új adat előállítása

szükséges (pl. azügyfél által megliatározotttípusú dokumentutnok bizorryos adatainak kigyűjtése,

statisztikák elkészítése) , a vezető - az érintett szakterületek bevoriásával - megvizsgálja az igény

teljesíthetóségét.

4. Az igény intézése
4.1.A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető intézkedik ezek

beszerzéséről,

4.2.A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmaző ügyiratokat, dokumentutnokat a

megkeresésben megjelölt idópontig kötelesek átadrii. A szervezeti egységek az átadást nem

tagadhatják meg arra hivatkozással, lrogy a dokumentumok, illetve azok egy része nern
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minősülnek közérdekű adatnak, azonban erre votlatkozó álláspontjukat az ővodával előzetesen

közölhetik.
4.3,Az igényben foglalt adatokat taftalmaző dokumentumok teljes körűr, hiánytalan átadása a

megkeresett szervezeti egység fele|őssége. A megkeresésnek a szervezeti egység egy munkanapon

belül köteles eleget tenni.

4.4, A dokurnentumok beérkezését követően az ővodavezető haladéktalanul megállapítja, lrogy
. mely dokumentumoktaftalmazzákaz igénylő által igényelt adatokat;
. azokolyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvárrosságrahozata|aa2011.
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
alapján nem korlátozott.

4,5,Azon dokumentumokat, amelyek nem taftalmanlak az igénylő álíal megismerni kívántadatot,

illetve tartaltnan"lak, de azok nem adlratóak ki az igénylónek, az ővoda az ügy egyéb irataitől
elkülöníti.

4.6.Amennyiben az óvodavezető azt állapítja meg, ltogy az igérrylő által igényelt adatok rrern

lrozlratóak rryilvánosságra, ennek tényéról, okairól, továbbá az Infotv. 3l.§ (l) pondában

meghatározott jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá - amennyiben az

igénylő e|ektronikus levelezési címét közölte - e-mailen is értesíti. A kiadrnárryt az ővoda vezetője

adja ki.
4.7 .Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentiekerr kívül fel kell tüntetni

a nyilválrosságra nem lrozlrató adatok pontos megnevezését, a meglagadás irrdokait,továbbá azon

adatokat, amelyekre nézve az eljárást az óvoda tovább folytatja.

4,8. Az elutasító irrtézkedés meglrozatalakor rninden esetberr figyelemmel kell lenni az Itrfotv. 30.§ (3)

bekezdésében foglalt határidóre.

5. Az adatok előkészítése átadásra
5.1.Az igény teljesíthetősége esetén az ővoda a nyilvánosságrahozl"lató adatokat, illetve az ezekről

készített rnásolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzííett (floppy, CD)]
bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.

5.2.Arnennyiberr a dokumentumok törvérry által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel nern

ismerhetőségéről az óvoda a dokumentumok szétvá|asztásával, amennyiben ez nem lehetséges,

kitakarással, illetve törléssel gorrdoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az adatok közvetlerl

megismerése céljából rnegjelenő igénylőnek is csak az anonimizált niásolat rnutatható be, ennek

költségeit azonban azigénylőre hárítani nem lehet.

5.3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáről írásbeli döntést lroz, atnelyet az ővoda vezetője ír alá.

A kiadmány tartalmazza az Infotv. 22.§-ban meghatározott jogorvoslati lelretőségről szóló
tájékoztatást is. A döntésmegliozatalakor minden esetben figyelernrnel kell lerrni az Infotv, 30.§

(3) bekezdésében foglalt lratáridő megtarlására,

6. Az adatok átadása
6.1.Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlerrül kívánja megismerni, az ővoda felveszi a

kapcso latot az igénylőve l me gfele|ő időporrt egyeztetése célj ábó l.

6,2. A megbeszélt időpontban személyesen megjelerró igérrylőnek az ővoda képviselője átadja a

dokumentumok rende|kezésre bocsátásáról lrozott intézkedést, valarnint felkéri, hogy az ügyiratorr

aláírásával ismerje el, hogy azigényelt adatokat taftalmaző dokumentuInok átadásra ker|iltek. A
rryilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok tanulmányozását az igénylő nern kezdlreti meg,
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6.3. Azadatok tanulmányozására- azerre a célra kijelölt helyiségben - rnegfelelő időt kell biztosítani,

A bemutatott dokurnentumok tanulmányozása sorátr az ővoda képviselője köteles végig jelen

lerrni, továbbá azigénylő kérdéseire válaszolrri és az adatok biztonságára, illetve változatlanságára

felügyelni.
6.4,Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíterri, továbbá másolatok

készítésére irányrrló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen,

postai útorr) az ővoda jelerr lévő képviselőjéIrek jelezheti. Az ővoda képviselője az igénylő

nyilatkozatot az úgyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíraítatja.

6.5. Amerrrryiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését igényelte, az

óvoda az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint
. a személyesen megjelenő ügyfelnek az előre rnegállapított időpontban átadja;
. postai úton, utánvétellel megküldi.
Arnennyiben az igénylő a rnásolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvodában,

felveszi a kapcsolatot aztjgyféllel megfelelő időpont egyeztetése céljábó|.

6,6,Az igény teljesítéséről hozott irrtézkedés átadásával, valarnint a másolatok átadásának

elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított rerrdelkezések

irányadók.

6,7. Amennyiberl az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő lrárom alkalommal

nern jelenik rneg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy liónapon belül nem kezdeményezi

új idópont megállapítását, úgy azelkészített másolatokatrészére postai úton kell megkülderri.

6.8.Postai útorr történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a rnásolatokkal

együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazolő szelvényt pedig az

ügyiratlroz csatolni.

7. Az eljárás lezárását követőintézkedések
Az igérryben foglalt adatok átadását, yagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét rnegállapító,

valamint azigénylő igényének visszavonása miatt azeljárástmegszüntető intézkedés kiadását követően

azügyiratazővoda iratkezelésére vonatkozó általános szabályok szerint irattárazásra. a más szervezeti

egységek á|tal megküldött dokumentumok
visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell vezeti, "Közérdekű rryilvárros adat" feljegyzést.

'7 .1 .1. Eljárás a nem nyilvárros adatokra vonatkozó rnegismerési igények esetében

B.l.Az Infotv, 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irárryuló igényt az

általálros szabályok szerint lelret benyújtani. Az igérryben elő kelladnia megisrnernikívánt adatok

körérrek pontos meghatározását, a kérelern elő terjesztésérrek indokait, továbbá nyilatkozni kell az

esetlegesen igérryelt rnásolatok számáról.
8.2.Az óvoda az igény beérkezését követően az lgényelt adatokat tartalmaző dokurnentumokat

magához kéri, szükség szerint a fenntaftóval és az érintett szakterületekkel konzultál, majd

javaslatot tesz az igérry teljesíthetőségéról hozott döntésre.

8.3, A döntést a fenntaftó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az ővoda gondoskodik.

8.4.Az adatok rnegismerését engedélyezett it,ftézkedésben a másolatok készítésére irányuló igény

teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dörrteni kell. Másolatok készítése esetében a keletkezett

költségek rnértékét is meg kell lratározrri,

8.5.Amerrrryiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az ővoda az intézkedés fenntartói

kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfele|ő időpont egyeztetése

céljából.
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8.6.Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell lrívni arra, hogy a

megismerési engedély kizárőlag az ő részére szől, a megismeft adatokat mással nem közölheti,
illetve azokat senrmilyen módorr nem hozhatja rryilvánosságra.

7 .1.2. Az adatszolgáltatási nyilvántartás
9.L Az óvoda a beérkezett igérryekről , az igények elintézésérrek módjáról, elutasító döntés esetében

annak indokáról nyilvántartást vezet.

9.2,Az óvoda a nyilvárrtartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az Infotv, 37. §

(l) (2) bekezdésében, továbbá a229l2012. (VII1.28. ) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében elóírt
kötelező statisztikai adatszolgáltatást.

1 .1 .3. Bírósági jogérvényesítés

Ha az igétlylő netn kapja meg a kért adatokat bíróságlroz fordulhat.

Budapest, 2021. január 27.

Blattner Edit
intézményvezető
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MEGISMERÉSI rVYIt ATKOZAT

A Kőbányai Bóbita Óvoda szervezeti és műkődé si szabá|yzatához kapcsolódó önálló
szab ály zatáh o z, Kö zérd ekű adato k me g i smeré s ének szab á|y zaíáho z.
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok
betartani.

Név Beosztás Kelt Aláírás
Blattner Edit ővodavezető 202L02,01. g,rkl

Dudás Magdolna óvodavezető-
helyettes

2021.02.0I. b,4 kqcatt_
Gyurcsik Ottó kertész 202I.02.01.

Á2\0
Husztiné Mirkó Gyöngyi dajka 202I.02.0L /"Á\,JÁ.UW-

Merkl Jánosné konyhai kisegítő 202L02.0I. Jlj^-|r)-$-."J
M. Simon Mónika óvodapedagógus 2021.02.0I.

..J4 , Á-^t-* XJ'1,o-
Németh Barbara óvodapedagógus 2021.02.0I.

űJ",í-l r^j-
villás Jószefné óvodapedagógus 202I.02.01. V'.&a

Bertalan Józsefné dajka 2021.02.0I.
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krotos Adrienn óvodapedagógus 202I.02.01. fu"'Urb^
paska patrícia pedagógiai

asszisztens
202I.02.01.

R^.La 1+1Yu.--
stefán Mónika dajka 2021.02.0I.

S1{.-,
Hajdúk Petronella óvodapedagógus 202I.02.0l. il@*Zl_

stift katalin óvodatitkár 2021.02.01.

Erdeiné Buri lldikó óvodapedagógus 2021.02.0I. E", dJLú b* lq,b
György_Jobbágy Anikó óvodapedagógus 202I.02.0l. Waft

.Irrhos Melanie óvodapszichológus 2021,02.0I. í*- Melaw
Ferwágnerné Szabó Ildikó dajka 202I.02.01. -+,- U r
Tokajiné Kovács Erzsébet dajka 202L02.01. Td..r\d t6d"- ruqL* l
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Költségvetési szerv neve: Kőbányai Bóbita Óvoda

MEGIsMEnÉsI ruytrATKozAT

A Kőbányai Bóbita Óvoda szervezeti és műkődési szabályzatához kapcsolódó önálló
szab á|y zatáh o z, Kö zérd ekű ad ato k me g i smeré s ének szab ály zatáho z.
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok
betartani.

Név Beosztás Kelt Aláírás
Debreceni Marianna óvodapedagógus 202I.02.0I. é"4* a.' fua^'*
Hegybíró Klaudia takarító 202I.02.01.
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czifra Rebeka óvodapedagógus 202I.02.0I. fuWfuk!,*
Erdei Eva dajka 202I.02.0I.
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Bótz Andrea óvodapedagógus 202L02.01,, &LZ áil**
Szabó Tímea pedagógiai
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