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INTEZKEDESE

Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Bekescsaba, 2013. oktober lO-en

A Bekes Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag (a tovabbiakban: Bekes MKI) a
Belugyminiszterium Orszagos Katasztr6favedelmi F6igazgat6sag (a tovabbiakban: BM OKF)
fOigazgat6ja altaI kiadott 3412013. szamu intezkedes 8. pontja szerinti a Bekes MKI
Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szabalyzata kiadasa erdekeben, a vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyok es normak alapjan kiadom az alabbi

intezkedest:

I.
AItahinos rendelkezesek

1. Az intezkedes hatalya a Bekes MKI-ra es helyi szervelre (tovabbiakban egyiitt:
katasztr6favedelmi szervek) terjed ki.

2. A Szabalyzat kibocsatasanak celja, hogy a Bekes MKI tevekenysege soran a
szemelyes adatok vedelmehez fiiz6d6 alkotmanyos alapjogon alapu16 informaci6s
6nrendelkezesi jog ervenyesUlese biztositva legyen, illetve a Bekes MKI altaI kezelt
szemelyes adatok jogosulatlan felhasznalasanak megakadalyozasa erdekeben meghatarozasra
keruljenek az adatvedelmi es adatbiztonsagi e16irasok.

3. A Szabalyzat celja a fentieken rul a Bekes MKI kezeleseben lev6 k6zerdekii adatok
nyilvanossaganak biztosltasa, ennek erdekeben a k6zerdekii adatok megismeresere iranyu16
igenyek elbiralasa soran iranyad6 eljarasi szabalyok, valamint az elektronikus formaban
k6zzeteend6 adatok nyilvanossagra hozatalaval 6sszefugg6 feladatok meghatarozasa.

4. A Szabalyzatot a 3412013. BM OKF fOigazgat6i intezkedes mellekletevel (a
tovabbiakban: OKF Szabalyzat) 6sszhangban, az abban foglalt fogalmakra figyelemmel kell
ertelmezni es alkalmazni.

II.
A teriileti es helyi adatvedelem egymashoz valo viszonya, a teriileti belso adatvedelmi felelOs

5. A katasztr6favedelmi kirendeltsegek adatvedelmet erintO feladatai tekinteteben az
OKF Szabalyzat 64. a) pontjaban meghatarozottak az iranyad6ak, mely alapjan a Bekes MKI
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kijel6lt adatvedelmi felel6se a helyi szint adatvedelmi feladatait maganal tartja es az eseti,
helyi ismereteket igenyl6 feladatok a hagyomanyos feladatszabasok szabalyai szerint, eseti
jelleggel keriilnek a helyi szinthez.

6. A kirendeltseg-vezet6k minden ev marclUS 15. napJalg megkiildik a teriileti
adatvedelmi fele16snek az Intezkedes melleklete 63. pontjanak a) es b) alpontjaiban
felsoroltakat jelentes formajaban.

7. A teriileti adatvedelmi felelos OKF Szabalyzatban felsorolt feladatain hili ellen6rzesi
feladatai es hatask6re:

a) A teriileti adatvedelmi fe1el6s ellenorzeseit hivatali munkaidoben, valamint azon
tul is vegezheti.
b) Az ellenorzese kiterjedhet kiil6n6sen a szamit6gepes munkaallomasok jelsz6val
t6rteno vedelmere, az irodaban hozzaferheto dokumentumok szemelyes adat tartalmara,
valamint az Intezkedesben meghatarozottakra.
c) Az irodaban minden olyan dokumentum hozzaferhet6nek tekintend6, amely el61
talalhat6, vagy nem elzart szekrenyben van.
d) . Az adatvede1mi felel6s .. az adattarakhoz (pI. KAP, PAJZS, HADAR) t6rteno
hozzaferesek ellenorzeset az informatikai osztalyvezet6 altaI minden ev junius 15., valamint
december 10. napjaig megkiild6tt jogosultsagi lista felhasznalasaval vegzi.

III.
Adatbiztonsagi eloirasok, helyi vedelmi intezkedesek

8. Az adatbiztonsagi intezkedesek meghatarozasa erdekeben a Bekes MKI kezeleseben
lev6 minden egyes adatallomanyt az adatkezelo szerv vezetOjenek a vedelmi igeny
szempontjab61 ertekelni kell, majd az OKF Szabalyzat alapjan a megfelelo biztonsagi
fokozatba kell sorolni.

9. A lokalis szamit6gepes hal6zat k6zponti reszet tartalmaz6 helyiseget (szerverszoba),
valamint az irattarazasra szolgal6 helyiseget, tovabba a szemelyi anyaggyiijt6k elhelyezesere
szolgal6 helyiseget tervszeriien, biztonsagi szempontok alapjan kell kivalasztani, az epiilet
k6zteriilettol tavolabb eso reszeben. Gondoskodni kell a nyilaszar6k vedelmerol (pI. racs,
falakat, specialis zar, att6rest nehezito iivegezes). A helyiseget a "C" tiizveszelyessegi
osztalyba kell sorolni, es ennek megfelel6en kell a ruzvedelmi el6irasokat megallapitani,
illetve a helyiseget el kell latni ruz- es vagyonvedelmi eszk6z6kkei. Tilos a helyisegben
gylilekony, illetve ruzveszelyes anyagokat tarolni.

10. A szerverszobaba, az irattarba, valamint a szemelyi anyaggyiijt6k tarolasara kijel6lt
helyisegbe t6rten6 be- es kilepes rendjet szabalyozni kell; a be- es kilepesre jogosultak k6ret a
legsziiksegesebb mertekiire kell korlatozni. A feliigyelet nelkiil belepesre jogosultak nevet es
beosztasat a helyiseg ajtajan vagy bejarata mellett ki kell fiiggeszteni.

Amennyiben a szerverszobaban a szerveren kiviil mas berendezes is elhelyezesre keriil (pI.
telefonk6zpont, NTG vegpont), a helyisegbe t6rteno belepesrol, a bent tart6zkodas okar6l es
idejerol a belepo neve es beosztasa, valamint olvashat6 alairasa feltiintetesevel nyilvantartast
kell vezetni.
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11. Az irodakat hivatali munkaidon tul zarva kell tartani, kivetel a folyamatos szolgalatot
ellat6 allomany irodait, valamint azokat a helysegeket, ahol a fenti munkaidon rul adott
idoben munkat vegeznek.

12. Hivatali munkaidoben nyitva hagyott irodaban, amelyben adott idoben nem vegeznek
munkat, a szamit6gepnek zarolt allapotban kell lennie, valamint szemelyes adatot tartalmaz6
dokumentum nem lehet hozzaferheto.

IV.
A szemelyes adatok vedelme

13. A Bekes MKI szemelyi allomanya k6teles kiemelt figyeimet forditani a szemelyes
adatainak kezelesere, kiil6n6s figyelemmel az OKF Szabalyzat XVI.-XIX. fejezetere.

14. A Bekes MKI objektumaiban es az azokhoz tartoz6 maganteriileten, k6z6nseg szamara
nyilvanos maganteriileten (igy kiil6n6sen parko16ban) leva terfigyelo kamerak miik6dtetese a
vonatkoz6 jogszabalyi eloirasok szerint t6rtenik, kii16n6s tekintettel az Intezkedes vonatkoz6
rendelkezeseire, valamint a szemely- es vagyonvedelmi, valamint a magannyomoz6i
tevekenyseg szabalyair61 sz616 2005. evi CXXXIII. t6rveny,. tovabba a rend6rsegr61 sz6l6
1994. evi XXXIV. t6rveny es a k6zteriilet-feliigyeletrol sz6l6 1999. evi LXIII. t6rveny
vonatkoz6 eloirasaira.

V.
A kozerdekii adatok nyilvanossaga

15. A Bekes MKI k6zzeteteli listait jelen intezkedes 1. szamu fiiggeleke tartalmazza.

16. K6zerdekii adat megismerese iranti - barmely formaban erkezett - kerelmet soron
kiviil, de legkesobb a k6vetkezo munkanap hivatali munkaidejenek vegeig meg kell kiildeni
az adatvedeimi felelosnek a bekes.titkarsag@katved.gov e-mail cimre a valasz tervezetevel
egyiitt.

17. Az elutasitott kerelmekrol a Bekes MKI adatvedeimi felelose - az Infotv. 30.§ (3)
bekezdesben meghatarozott adattartalmu, e Szabalyzat 2. szamu fiiggeleke szerinti -
nyilvantartast vezet.

18. A k6zzeteteli listak felt6ltese a fiiggelekben meghatarozott adatfelelos szervezeti
egysegek vezetOi altaI kije16lt adatfelelos szemelyek utjan, az ott meghatarozott hataridovel
t6rtenik, a honlap szerkeszteseert felelos szemelynek, valamint a hivatalvezetonek t6rteno
egyidejii adatszolgaltatassal.

19. A Bekes MKI honlapjara k6telezoen felt6ltendo adatokat tartalmaz6
dokumentumoknak a honlap szerkesztessel megbizott szemely reszere t6rteno megkiildeseert
az adatfelelos szemely felelos.

20. Adatfele16s szemelykent a k6zzeteteli listakba felt6ltendo adatokkal tenylegesen
foglaIkoz6 szemelyeket kell kije161ni mivel az esetleges adatvaltozasokat figyelemmel
kisereset ez biztositja a leghatekonyabban.

mailto:bekes.titkarsag@katved.gov
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2l. A kijel6lest tartalmaz6 dokumentumot egy peld<'mybana kijel6lest61 szamitott 3 napon
bellil meg kell kiildeni a Bekes MKI bels6 adatvedelmi felel6senek.

22. A fent hivatkozott adatokat es azok megkiildesi hataridejet a Szabalyzat fiiggeleke
tartalmazza.

VI.
Zaro rendelkezesek

23. Az intezkedest a teljes szemelyi allomannyal ismertetni kell, melynek kereteben a
szemelyes adatok kezelesevel es a k6zerdekii adatok nyilvanossagaval erintett allomanyt
oktatni kel1.

24. Az oktatas jelen norma hataIybaiepeset61 szamitott 3 h6napon bellil t6rtenik, majd a
kes6bb allomanyba kerlilt es fentiek szerint erintett allomany oktatasat az allomanyba
keriileslikt61 szamitott 2 h6napon beliil vegzi a teriileti bels6 adatvedelmi feleWs.

25. A Szabalyzatot a hataIybalepese napjan a Bekes MKI honlapjan - az altalanos
k6zzeteteli lista reszekent, az OKF Szabalyzattal egyiitt -::-k6zze kell tenni.

26. Jelen intezkedes a kiadasa napjan lep hataIyba es ezzel egyidejiileg a Bekes MKI
igazgat6janak 16/2012. szamu utasitasa hatalyat veszti.

1. szamu fiiggelek:
2. szamu fiiggelek:

A Bekes MKI k6zzeteteli listai
Nyilvantartas

Keszlilt: 2 peldanyban
Egy peldany: 4 oldal
Kapja: 1. sz. peldany: Irattar

2.sz. peldany Bekes MKI Hivatal
Bekes MKI szervezeti egysegei elektronikus uton



1. szamu fOggelE~ka 43/2013. szamu Bekes MKI Igazgat6i intezkedeshez

Adat Frissites Adatfelelos
I. Szervezeti, szemelyzeti adatok

A k6zfeladatot ellato szerv hivatalos neve, szekhelye, postai A valtozasokat k6vetoen azonnal Hivatal
cime, telefon- es telefaxszama, elektronikus levelcime, honlapja,
iigyfelszolgalatanak elerhetosegei
A szervezeten beliil illetekes iigyfelkapcsolati vezet6 neve, A valtozasokat k6vet6en azonnal Hivatal
elerhet6sege (telefon- es telefaxszama, elektronikus levelcime)
es az iigyfelfogadasi rend
A k6zfeladatot ellMo szerv szervezeti felepftese szervezeti A valtozasokat k6vetoen azonnal Hivatal
egysegek es vezet6ik megjel6lesevel, az egyes szervezeti
egysegek feladatai
A k6zfeladatot ellMo szerv vezet6inek es az egyes szervezeti A valtozasokat k6vet6en azonnal Hivatal
egysegek vezet6inek neve, beosztasa, elerhetosege (telefon- es
telefaxszama, elektronikus levelcime)

A k6zfeladatot ellMo szerv iranyitasa, feliigyelete vagy A valtozasokat k6vet6en azonnal Hivatal
ellen6rzese alatt allo, vagy alarendeltsegeben mlik6d6 mas
k6zfeladatot ellMo szervek megnevezese es 1. pontban
meghatarozott adatai
A k6zfeladatot ellato szerv felettes, illetve feliigyeleti szervenek, A valtozasokat k6vet6en azonnal Hivatal
hatosagi d6ntesei tekinteteben a fe"ilebbei6s elbfralasara jogosult - -. -. ......

szervnek, ennek hianyaban a k6zfeladatot ellato szerv felett
t6rvenyessegi ellen6rzest gyakorlo szervnek az 1. pontban
meghatarozott adatai

II. Tevekenysegre, mukodesre vonatkoz6 adatok

A k6zfeladatot ellMo szerv feladatM, hatask6ret es A valtozasokat k6vet6en azonnal Hivatal
alaptevekenyseget meghatarozo, a szervre vonatkozo alapveto
ogszabalyok, k6zjogi szervezetszabalyozo eszk6z6k, valamint a
szervezeti es mlik6desi szabalyzat vagy iigyrend, az adatvedelmi
es adatbiztonsagi szabalyzat hatalyos es teljes sz6vege

Hatosagi iigyekben iigyfajtankent es eljarastfpusonkent a A valtozasokat k6vetoen azonnal Valamennyi hatosagi,
hatask6rrel rendelkezo szerv megnevezese, hatask6r szakhatosagi feladatot
gyakorlasanak Mruhazasa eseten a tenylegesen eljaro szerv ellato szervezeti egyseg
megnevezese, illetekessegi teriilete, az iigyintezeshez sziikseges
dokumentumok, okmanyok, eljarasi illetekek (igazgatasi
szolgaltatasi dijak) meghatarozasa, alapveto eljarasi szabalyok,
az eljarast megindito irat benytijtasanak modja (helye, ideje),
iigyfelfogadas ideje, az iigyintezes hatarideje (elintezesi,
fellebbezesi hatarido), az iigyek intezeset segiW utmutatok, az
iigyrnenetre vonatkozo tajekoztatas es az iigyintezeshez hasznalt
let61theto formanyomtatvanyok, az igenybe veheto elektronikus
programok elerese, idopontfoglalas, az iigytfpusokhoz
kapcsolodo jogszabalyok jegyzeke, tajekoztatas az iigyfelet
megilleto jogokrol es az iigyfelet terhelo k6telezettsegekrol
A k6zfeladatot ellato szerv altai fenntartott adatbazisok, illetve A valtozasokat k6vetoen azonnal Belso adatvedelmi
nyilvantartasok leiro adatai (nev, formMum, az adatkezeles celja, felelos (az informatikai
ogalapja, idotartama, az erintettek k6re, az adatok forrasa, biztonsagi felelos
kerdoives adatfelvetel eseten a kit61tendo kerdoiv), az egyetertesevel)
adatvedelmi nyilvantartasba bejelentendo nyilvantartasoknak az
e t6rveny szerinti azonosito adatai; a k6zfeladatot ellMo szerv
altai - alaptevekenysege kereteben - gylijt6tt es feldolgozott
adatok fajtai, a hozzaferes modja, a masolatkeszites k6ltsegei
Hirdetmenyek, k6zlemenyek Folyamatosan Hivatal



A k6zerdeku adatok megismeresere ininyulo igenyek intezesenek Negyedevente Bels6 adatvedelmi
rendje, az illetekes szervezeti egyseg neve, elerhet6sege, s ahol felelos
kijel61esre keriil, az adatvedelmi felelos, vagy az informacios
jogokkal foglalkozo szemely neve
A k6zerdeku adatokkal kapcsolatos k6telezo statisztikai Negyedevente Belso adatvedelmi
adatszolgaltatas adott szervre vonatkozo adatai felelos

III. Gazdalkodasi adatok
A k6zfeladatot ellitto szerv eves k6ltsegvetese, szamviteli A valtozasokat k6veWen azonnal Gazdasagi Igazgato-
t6rveny szerinti beszamoloja vagy eves k61tsegvetesi helyettesi szervezet,
beszamoloja K61tsegvetesi Osztaly
A k6zfeladatot ellitto szervnel foglalkoztatottak letszamara es Negyedevente Gazdasagi Igazgato-
szemelyi juttatasaira vonatkozo 6sszesitett adatok, illetve helyettesi szervezet,
6sszesitve a vezeWk es vezeto tisztsegviselok illetmenye, K61tsegvetesi Osztaly
munkabere, es rendszeres juttatasai, valamint k6ltsegteritese, az
egyeb alkalmazottaknak nyujtott juttatasok fajtaja es merteke
6sszesitve

A k6zfeladatot ellato szerv altai nylijtott, az allamhaztartasrol A d6ntes meghozatalitt k6veto Gazdasagi Igazgato-
szolo t6rveny szerinti k61tsegvetesi tamogatasok hatvanadik napig helyettesi szervezet,
kedvezmenyezettjeinek nevere, a tamogatas celjara, 6sszegere, K61tsegvetesi Osztaly
tovabba a tamogatasi program megvalositasi helyere vonatkozo
adatok, kiveve, ha a k6zzetetel elott a k6ltsegvetesi tamogatast
visszavonjak vagy arrol a kedvezmenyezett lemond

A d6ntes meghozatalat k6veto Gazdasagi Igazgato-
hatvanadik napig helyettesi szervezet,

Az allamhaztartas penzeszk6zei felhasznalasaval, az K61tsegvetesi Osztaly,
allamhaztartashoz tartozo vagyonnal t6rteno gazdalkodassal Muszaki Osztaly
6sszefuggo, 6tmillio forintot elero vagy azt meghalado erteku
arubeszerzesre, epitesi beruhazasra, szolgaltatas megrendelesre,
vagyonertekesitesre, vagyonhasznositasra, vagyon vagy vagyoni
erteku jog atadasara, valamint koncesszioba adasra vonatkozo
szerzodesek megnevezese (tipusa), targya, a szerzodest k6W
felek neve, a szerzodes erteke, hatarozott idore k6t6tt szerzodes
eseteben annak idotartama, valamint az emlitett adatok
valtozasai, a nemzetbiztonsagi, illetve honvedelmi erdekkel
k6zvetleniil 6sszefUggo beszerzesek adatai, es a minositett
adatok kivetelevel
A koncessziorol szolo t6rvenyben meghatarozott nyilvanos Negyedeven te Gazdasagi Igazgato-
adatok (palyazati kiirasok, palyazok adatai, az elbiralasrol helyettesi szervezet,
keszitett emlekeztetok, palyazat eredmenye) K61tsegvetesi Osztaly,

Muszaki Osztaly
A k6zfeladatot ellato szerv altai nem alapfeladatai ellittasara (igy Negyedeven te Gazdasagi Igazgato-
kiil6niisen egyesiilet tamogatasara, foglalkoztatottai szakmai es helyettesi szervezet,
munkavallaloi erdek-kepviseleti szervei szamara, K61tsegvetesi Osztaly
foglalkoztatottjai, ellittottjai oktatasi, kulturalis, szocialis es
sporttevekenyseget segito szervezet tamogatasara, alapitvanyok
altai ellittott feladatokkal 6sszefUggo kifizetesre) forditott,
6tmillio forintot meghalado kifizetesek
Az Europai Unio tamogatasaval megvalosulo fejlesztesek leirasa, Negyedevente Gazdasagi Igazgato-
az azokra vonatkozo szerzodesek helyettesi szervezet,

K61tsegvetesi Osztaly,

K6zbeszerzesi informaciok (eves terv, 6sszegzes az ajanlatok Negyedeven te Gazdasagi Igazgato-
elbiralasarol, a megk6t6tt szerzodesekrol) helyettesi szervezet,

K61tsegvetesi Osztaly,



KULONOS KOZZETETELI LISTA- ..._.._- ...

bekezdese

A KOZZETETELLEL
KAPCSOLATOS
HATARrDOK

FELELOS
SZERVEZETI EGYSEG

a hivataso
katasztr6favedelmi
szervek valamenny"
hatosagi tevekenysege
vegzoszervezeti egysege
Katasztr6favedelmi
Hatosagi Osztaly

A hatosag dontesenek
uton torteno kozlese

haladeltalanul, ha
hirdetmenyi uton torteno

a kozigazgatasi hatosagi eljaras es kozles feltetelei mar nem
hirdetmeny" szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo allnak fenn, eltavolitando

2004. evi CXL.torveny 80. § (4)

A KOZZETETEL T ELOIRO
JOGSZABALy

ADATOK LElRASA

a jogerore emelkedest,

A 2004. evi CXL.torveny. 80/A. § illetve a hatarozathozatalt
(1) bekezdese alapjan az ugyanezen kovetOen azonnal
bekezdesben meghata'rozott jogero~ a kozigazgatasi hatosagi eljaras es
vagy fellebbezesre tekintet nelkii szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz610
vegrehajthat6va nyilvanitot1 2004. evi CXL.torveny 80/A.

hatarozatok

a hivatasos
katasztr6favedelmi
szervek valamenny'
hat6sagi tevekenysege
vegzoszervezeti egysege
Katasztr6favedelmi
Hat6sagi Osztaly

havonta, legkesobb a
targyh6napot megelozo a hivatasos

~ ha~6~ag ellenorzesi tervenek es a kozigazgatasi hatosagi eljaras es honap u~ols,o.~unka~apjan, katasztr6favedelmi .
~elentesenek kozzetetele (oly modon, szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz616 az ellenorzesl Jelentest szervek valamenny
hogy az az ellenorzes celjM ne 2004. evi CXL.torveny 91. § (3) havonta, a targyh6napot hat6sagi tevekenysege
veszelyeztesse) bekezdese kovetO h6nap 10. napjaig, vegzoszervezeti egysege

a tapasztalatokat Katasztr6favedelmi
osszegezve Hatosagi Osztaly

altalanos kozzeteteli
a Kbt. 34.§-ban

lista k" b 'kr"l 'I' , . meghatarozott modon estUl' a oz eszerzese 0 szo 0 2011. ev
CVIII. torveny (Kbt.) 31.§ ideig kell a nyilvanossagot Koltsegvetesi Osztaly

biztositani
kozbeszerzesi adatain
kozbeszerzesi adatok

elektronikus uton
iratbenylijtas szabalyai

335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a
torteno kozfeladatot ellM6 szervek a valtozast

iratkezelesenek altalanos azonnal
kovetelmenyeiroI46.§ (1) b pontja

a hivatasos
kovetoen katasztr6favedelmi

szervek elektronikus
iratbenylijtasban erintett
szervezeti egysegei

nyilvantartas a bejelentes-koteles
tiizvedelmi szolgaltat6kr61, valamin
a szolgaltatasi tevekenysegto
Uogerosen eltiltott tiizvedelm'
szolgaltatokr61 a bejelenteskotele~ A szolgaltatasi tevekenyseg
tiizvedelml' I 'It t' . megkezdesenek es folytatasana1

, a valtozastszo ga a as, , 11\

tevekenysegek megkezdesenek es altalanos .~za~alyair61 sz610 2009. ev' azonnal
folytatasanak reszletes szabalyair6 LXXVI. torveny 30. § (2) bekezdese

sz616 5012011. (XII. 20.) BM.
rendelet 1.§ (5) bekezdesere is
Ifi pVP'lp'fYlfYlPl

kovetoen Katasztr6favedelmi
Hatosagi Osztaly



kemenysepro-ipari kozszolgaltat6k
nyilvantartasa: a) a szolgaltat6 neve,
lakcime/szekhelye b) a kepviselete
ellM6 termeszetes szemely
szemelyazonosit6 adatai,
c) a tevekenyseg gyakorlasara minden ev januar 15-en a
ogosult vagy kepviseloje 2009 " LXXVI .., 27§ ,6312012. BM rendele
t Ie' I ktr 'ku I 'I' . eVl . torveny . es . t I' It tn k d t Katasztr6favedelmie ~lonsza~a, e e om seve Clme, 2012. evi XC. torveny 12.§, 6312012. szenn sz,o ga, a a a a 0
szekhelye es telephelye, BM d I a szolgaltatok, valamin Hat6sagi OsztaIy
d) k·· 1'1' k d' ,_1. ren e et d '1' '15a ozszo ga tatas meg ez esenell a atva tozas eseten
es befejezesenek idopontja napon bellil
e) a folytatni kivant szolgaltatas'

tevekenyseg megjelolese, f)
sziikseg szerint a 2009. evi LXXVI.
torveny 22.§ (2)-(3) bekezdeseiber
foglalt adatok



EGYEDI KOZZETETELI LlSTA
ADA TOK LEIRASA A KOZZETETELT ELOIRO JOGSZABALY A KOZZETETELLEL KAPCSOLA TOS FELELOS SZERVEZETI EGYSEG

VAGY BELSO SZABAL YOZO HATARIDOK
a "hozzMeres lizemeltetoi a valtozast kiivetoen azmmal a hivatasos katasztrOfavedelmi szervek
adatokhoz" kiirben megadott a veszelyes anyagokkal kapcsolatos sulyo
adatok balesetek elleni vedekezesrol szolo 219/20 I I. (X.

valamennyi hatosagi tevekenysege

20.) Konn. Rendelet 45.§
vegzoszervezeti egysege
KatasztrOfavedelmi Hatosagi Osztaly

rugalmasan konfigunilhatc rendkivlili es/vagy kiemelt esemen

tajekoztato blokkok
A hivatasos katasztrOfavedelmi szervek hivatal" eseten a kiizzetetel a megrendelesto

kiizzetetele (pI
szervezeteti miikiidesenek szabalyozasarol szolC szamitott 30 perc en bellil, egyet
6/2013. szamu fiiigazgatoi utasitas, 11.6.1. pontja kiizzetetel eseten, a feltiiltendcszmogriadorol, tiizgylijtas·
a katasztr6favedelem megjelenese a weblapon dokumentumok mennyisegetol fiiggoer a hivatasos katasztr6favedelmi szervek

tilalomrol)
24 oran bellil valamennyi szervezeti egysege

Az iinkentes tiizolto egyesiiletek tamogatasanak

spmtversenyek eredmenyei
tiizolto szakmai iranyitasanak es felligyeletene~ a sportverseny eredmenyhirdetese
katasztrofavedelmi feladatairol szolo 3/2013. kiivetii I. munkanapon
szamu foigazgatoi intezkedes 18. pontja Igazgato
a belligyminiszter iranyitasa alatt allo egye!
rendvedelmi szervek es oktatasi intezmenye~

iitvenezer forintnal nagyobb
reszere felajanlott adomanyok elfogadasiU1a~

az adomany elfogadas<itol szamitott 8
el1ekii adomanyra es az rendjeriil szolo szabalyzat kiadasarol szolc

napon bellil kiiteles honlapjar
adomanyozora vonatkoz6

26/2010. (XII 29.) BM utasitas a BM Orszago!
kiizzetenni es annak megismerhetOsege

Katsztrofavedehni Foigazgatosag es szervei
adatok

reszere felajanlott adomanyok elfogadasana~
3 even keresztlil biztositani

rendjeriil szolo 7/2013. szamu fiiigazgato·
lint<'7he<l<', Kiiltsegvetesi Osztaly



2. szamu fiiggelek a 4312013. szamu Bekes MKl Igazgat6i intezkedeshez

NYILV ANT ART As
a k6zerdekiiadat megismerese targyaban benyUjtott

elutasitott kerelmekr61, valamint az elutasitasok indokair61
(2011.eviCXII. t6rveny. 30.§ (3) bekezdes alapjan)

A kerelem
Az elutasftott Az elutasftas

S.sz. beerkezesenek Iktat6szam Megjegyzes
kerelem indokaiid6pontja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


