Magyar Geocaching

Közhasznú Egyesület

SZABÁLYZAT
A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) működése során keletkezett
iratokba való betekintés módjának szabályairól

1.

Az Egyesület biztosítja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 7. §ában foglalt nyilvánosság érvényesülését.

2.

Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat saját
székhelyén irattározza. A legfőbb szerv (közgyűlés), valamint a legfőbb szervnek
nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) döntéseiről az arról készült
jegyzőkönyvek időrendben való lefűzésével nyilvántartást vezet.

3.

Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki
betekinthet, azok tartalmáról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A
másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig
terjedően – állapítható meg költségtérítés, amelynek összegét az igénylő kérésére
előre közölni kell.

4.

Az iratbetekintési jog biztosítására kijelölt személy az Elnök.

5.

Az iratbetekintésre vonatkozó igényt (kérelmet) postai úton (tértivevénnyel), írásban
kell az elnök részére megküldeni. A kérelemben meg kell jelölni azon iratok körét,
melyre vonatkozóan az iratbetekintést kérő betekintési jogát gyakorolni kívánja.
Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételétől
számított 30 napon belül teljesíteni.
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6.

Közhasznú Egyesület

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem keltének és
kézhezvételének, valamint teljesítésének ideje.

7.

Az iratbetekintés nem tagadható meg, kivéve, ha az a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt
személyes adatot érint. Az iratbetekintési jog gyakorlásával a személyes adatok
védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait nem sérthetik.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha
törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a
közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy
közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet.
Budapest, 2010. szeptember 26.
-----------------Kolcsár Imre
elnök
Záradék:
Jelen Szabályzatot az MGKE elnöksége 2010. szeptember 26-án tartott ülésén
elfogadta.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1181 Budapest, Havanna u. 27. 6/17.
Weblap: www.geocaching.hu www.turistautak.hu – E-mail: egyesulet@geocaching.hu

