
az MGSz főigazgatója az MGSz kezelésében lévő köz
érdekű földtani adatokba történő betekintésnek és 
az adatok kiadásának módját, valamint az adatköz
léssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mér
tékét közleményben rögzítette, s azt a Földtani Kuta
tás jelen számában teszi közzé.

dr. Erdélyi Gábom é  
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A Magyar Geológiai Szolgálat

Az MGSz kezelésében lévő közérdekű földtani 
adatokba történő betekintésnek és az adatok kia
dásának módjáról, Valamint az adatközléssel kap
csolatos, felszámítható költségtérítés mértekéről 

/А  4/1997. (III .5 .) IK IM —KTM—KHVM  együttes 
rendelet 3- (4 )  bekezdésében kapottfelhatalmazás 
alapján./

I. AZ ADATOKBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉS E 
AZ ADATOK KIADÁSÁNAK MÓDJ

1. )  A személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról Szóló, 1992. évi LXIII. törvény 2. § 
3. pontja értelmében az MGSz és a keretében működő 
Magyar Állami Földtani Intézet, valamint a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban együtt: 
MGSz) által kezelt földtani-geofizikai adatok hozzáfér
hetőség szempontjából közérdekűek és NYILVÁNOSAK.

Kivételt képeznek az államtitokká vagy szolgálati 
titokká, illetve belső használatra készült adattá vagy 
döntés-előkészítő adattá minősített, valamint az üzleti 
titokkörbe tartozó adatok. Ezek az adatok KORLÁTO
ZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ adatok.

2 . )  A közleményben foglalt szabályok vonatkoznak a 
BT 50. § (2 ) hatálya alá tartozó adatokra is, amelyeket - az 
Országos Földtani és Geofizikai Adattár részállományaként 
- az MGSz-szel kötött egyedi megállapodás alapján más 
szervezetek kezelnek.

3  )  Az adatokba történő betekintés és az adatok kiadása 
az MGSz-nek a 4/1997. (II I.5 ) IKIM - KTM - KHVM együttes 
rendelet 2. Sz. mellékletében meghatározott bármelyik egy
ségétől igényelhető. A  közérdekű adatok megismerésére 
irányuló kérelmet írásban kell közölni. A  kérelem postai 
úton, illetőleg személyesen egyaránt átadható.

(Az Országos Földtani és Geofizikai Adattár nyilvános 
olvasótermeinek olvasószolgálati adatait az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.)

A KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ adatok tanul
mányozásához, felhasználásához, ill. másolat készítéséhez 
a kérelmezőnek jogosultsági felhatalmazással vagy az arra 
jogosult engedélyező (minősítő, üzleti titok birtokosa) 
által aláírt, névre szóló írásbeli engedéllyel kell rendel
keznie, amely tartalmazza az adatok engedélyezett felhasz
nálási területét, valamint a kérelmező kötelezettség
vállalását az adatvédelmi, szerzői jogi, ill. felhasználói jogi 
előírások betartására. A  mintákból (fúrási magmintákból) 
azok tudományos értéke, állapota és mennyisége alapján 
megállapított korlátozás mellett részminta kiadása lehet
séges.

4 .) A közérdekű adat megismerésére irányuló kére
lemnek az MGSz megkeresett adatszolgáltató egysége a 
kérelem tudomására jutását követően a lehető legrövidebb

idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.
Amennyiben a kérelmező által kért adatokat vagy azok 

egy részét nem az MGSz megkeresett adatszolgáltató egy
sége kezeli, a kérelmet az illetékes adatkezelő egységhez 
továbbítja, és erről a kérelmezőt egyidejűleg tájékoztatja.

A  kérelem megtagadásáról, teljesíthetőség esetén 
különleges körülmény felmerüléséről - annak indokaival 
együtt - az MGSz megkeresett adatszolgáltató egysége 8 
napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

5  )  A betekintésre kért anyagokat az Országos Földtani 
és Geofizikai Adattár nyilvános olvasótermében, illetve a 
Területi Hivatalok hivatali helyiségeiben bocsájtják a kérel
mező rendelkezésére. Ettől eltérő esetben a kérelmezőt 
előzetesen tájékoztatják. Kivételt képeznek a minták (fúrási 
magminták), amelyek a minták raktározási helyén tekint
hetők meg.

6 .) A  betekintésre kiadott anyag a betekintési helyről 
nem vihető el. A  betekintő a kiadott anyagba jegyzeteket 
nem tehet, annak állapotát semmilyen módon nem változ
tathatja meg, és nem károsíthatja.

7  )  A  kérelmező a kérelem átadásával kötelezettséget 
vállal az adatvédelemre, a szerzői jogra, a felhasználói jogra 
és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi előírások és felté
telek teljes körű betartására.

II. AZ ADATKÖZLÉSSEL KAPCSOLATOS, 
FELSZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
MÉRTÉK

1. )  A  nyilvános olvasótermek olvasótermi katalógus
rendszereinek használata, valamint az (kérelmező által, 
egyedi azonosítóval megadott) adatok - kivéve az elek
tronikus adathordozón lévők - olvasótermi tanulmányozása 
díjmentes.

2 . )  Meghatározott, a jelen közlemény 2. sz. mellékle
tében megadott térítési díjat kell fizetni

* az adatoknak az MGSz munkatársai által az 
adatszolgáltatás érdekében történő kutatá
sáért;

* a másolatok készítéséért;
* az elektronikus adathordozón lévő adatok bete

kintésre történő előkészítéséért és kiadásáért;
* az adatoknak az MGSz más telephelyen lévő 

szervezeti egységeitől, külső, vagy vidéki rak
tárakból történő szállításáért;

* a minták betekintésre történő előkészítéséért, a 
részminták kiadásáért.
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