ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

Szabályzat
Az iratokba történő betekintés rendjéről

2006.

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa a Főiskola közhasznú szervezeti működésére tekintettel, a
Közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi CLVI. törvényben (Ksztv.) írtak, valamint a Főiskola
Alapító Okirata II. fejezetének 7. h.) pontjában írt felhatalmazás alapján a Főiskola legfőbb szerve
(Szenátusa) ülésének nyilvánossága, a Főiskola működése során keletkezett iratok nyilvánossága,
valamint az iratokba történő betekintés lehetőségének biztosítása körében az alábbi szabályozást
fogadta el:
1. §
A szenátusi ülések és határozatok, valamint az intézményi dokumentumok nyilvánossága.
(1) A Szenátus ülései nyilvánosak. A Szenátus tagjai kézfeltartással szavaznak, személyi kérdésekben
a jelen lévő tagok több mint felének szavazatával a levezető elnök titkos – szavazócédulákkal történő szavazást rendelhet el. Az ülésről készült jegyzőkönyvet, illetve a Szenátus állásfoglalásait,
határozatait (a döntés tartalmát, a támogatók és az ellenzők számarányát és személyét) tartalmazó
Határozatok Könyvét a Rektori Hivatal vezetője, akadályoztatása esetén a Főtitkár készíti el, az ülés
elnöke pedig aláírásával hitelesíti. A Szenátus határozatai a Főiskola honlapján (www.zskf.hu) is
közzétételre kerülnek.
(2) A Szenátus által a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény (Feotv.) alapján
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, az annak részét képező, és egyéb, a Főiskola
működésére vonatkozó Szabályzatok nyilvánosak, azok hatályos szövegei a Főiskola honlapján
folyamatosan rendelkezésre állnak. A Szabályzatok kinyomtatott, hitelesített példányát a Rektori
Hivatal őrzi.
(3) A Főiskola az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles a Ksztv. 19. §-ában írtak
szerinti közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Szenátus
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Főiskola éves közhasznúsági jelentésébe a betekintésre vonatkozó
előírások alapján bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Főiskola
köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján
közzétenni. Az éves közhasznúsági jelentés kinyomtatott, hitelesített példányát a Gazdasági Hivatal
őrzi.
(4) A Szenátus bármely tagjának indokolt előterjesztése alapján, egyszerű többséggel meghozott
határozata alapján zárt ülést, vagy titkos szavazást rendelhet el, kizárólag azokban az esetekben,
amikor erre a törvényekben meghatározottak alapján a személyiségi jogok, üzleti titkok, személyes
adatok és szellemi alkotáshoz fűződő jogok védelme érdekében szükség van.
(5) A nyilvánosságra hozatal és az iratokba történő betekintés biztosítása során kizárólag a (4)
bekezdésben felsorolt jogok törvényekben meghatározottak szerinti védelme érdekében lehetséges
korlátozást alkalmazni. A személyiségi jogok, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, az üzleti titok, a
személyi adatok és védelmük, valamint a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat fogalmának
meghatározása során a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 1959. évi IV. törvényben, a szerzői jogról
rendelkező 1999. évi LXXVI. törvényben, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtak az irányadók.
2. §
Az iratokba történő betekintés rendje.
(1) Az 1. §-ban meghatározott, a Főiskola működésével kapcsolatos iratokba történő betekintési jog
gyakorlásáról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a betekintő nevét és lakcímét, valamint a
betekintés időpontját.
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(2) Betekintésre kizárólag a Rektori Hivatalban benyújtott előzetes írásbeli kérelem alapján van
lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni a betekintésre kért iratot, a betekintést kérő személy nevét,
lakcímét, telefonos illetve elektronikus elérhetőségét (telefon- ill telefax-szám, mobil telefonszám, email cím).
(3) A kérelemben foglaltak alapján a betekintést a Rektor vagy akadályoztatása esetén a Rektorhelyettes illetve a Gazdasági Főigazgató jogosult engedélyezni. Az engedélyező határozat tartalmazza
a betekintéssel érintett irat pontos meghatározását, a betekintésre jogosult személy nevét és lakcímét,
valamint a betekintés időpontját, és pontos helyszínét.
(4) Amennyiben a kérelemben foglaltak teljesítése az 1. § (5) bekezdésében meghatározott
jogszabályok szerint a személyiségi jogok, a személyi adatok, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok,
vagy az üzleti titok védelmét veszélyeztetné, vagy sértené, úgy az engedélyezésre jogosult a kérelmező
részére megküldött határozatban, konkrét, és jogszabályi hivatkozást is tartalmazó indoklással a
betekintést a kért irat pontosan, beazonosíthatóan meghatározott részére jogosult korlátozni, vagy
jogosult kizárni a betekintés lehetőségét. A határozatban foglaltakkal szemben a kérelmező a
kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban jogosult felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni a
Rektori Hivatalban. A felülvizsgálati kérelemről a Főiskola Vezetői Értekezlete a kérelem
előterjesztését követő 15 napon belül írásban, indokolással ellátott határozatot hoz, melyben a
felülvizsgálni kért határozatot módosíthatja (engedélyezve a betekintést, módosítva vagy
megszüntetve annak korlátozását), vagy helyben hagyhatja. A határozatot a kérelmezővel 8 napon
belül közölni kell.
(5) A Rektori Hivatal nyilvántartást vezet:
- a betekintési kérelmekről, a felülvizsgálati kérelmekről;
- a betekintési kérelmekkel kapcsolatos első és másodfokú határozatokról;
- a betekintések megtörténtéről;
A betekintéssel kapcsolatos iratok kézbesítéséről, irattározásáról a Rektori Hivatal gondoskodik.
(6) A jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést jogszabály vagy
hatósági határozat által előírt határidőben kötelező teljesíteni.
Hatályba léptető rendelkezés.
3.§
A jelen Szabályzatot a Szenátus fogadja el, a fenntartót képviselő Elnök hagyja jóvá, a Szabályzat
2006. szeptember 1-jétől lép hatályba.
Budapest, 2006. szeptember 1.
Dr. Bayer József
rektor

A Szabályzatot jóváhagyom, Budapesten, 2006. szeptember 1-jén:

Dr. Juhász István
elnök
az alapító és fenntartó képviselője
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