
 
Közérdekű adatok megismerése iránti igények intézésének rendje az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal közérdekű adatok elektronikus közzétételéről és nyilvánosságáról szóló szabályzata 
alapján: 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
 
Postai cím: 4401 Nyíregyháza 1. Pf.: 199 
 
E-mail: hivatal@szabolcs.gov.hu 
 
Az eljárás megindítása 
 
Közérdekű adatmegismerésére irányuló igényt nyújthat be bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: ügyfél) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt 
adatokat saját felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az igény 
személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben stb.), valamint telefonon is előterjeszthető.  
 
Az ügyfél igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, a Kormányhivatal azonban jogosult a 
már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.  
 
A személyesen megjelent ügyfél igényéről az ügyintéző jegyzőkönyvet vesz fel, mely tartalmazza: 
  
- az ügyfél nevét, levelezési címét,  

- napközbeni elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím),  

- az igényelt adatok pontos meghatározását,  

- nyilatkozatot arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy másolatok 
készítését igényli,  

- másolatok igénylése esetében az átvétel módját (személyesen vagy postai úton), továbbá aláírt 
kötelezettségvállalást az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.  
 
A jegyzőkönyv rögzítése során az ügyintéző az igényt tartalmi szempontból nem vizsgálhatja.  
 
Az igény intézése 
 
A Kormányhivatal a közérdekű adatmegismerésére irányuló igénynek legkésőbb az igénylés beérkezésétől 
számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra 
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő 
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az ügyfelet az igény beérkezését követő 15 napon belül 
tájékoztatni kell. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül az ügyfél másolatot kaphat. A Kormányhivatal az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban 
felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az ügyfelet az igény 
teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az ügyfél a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 
nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az ügyfél nyilatkozatának a 
Kormányhivatalhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 
határidőbe nem számít bele. Ha az ügyfél az igényét fenntartja, a költségtérítést a Kormányhivatal által 
megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a Kormányhivatal részére megfizetni.  
Ha az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 
aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az ügyfél 
másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben 
meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az ügyfél általi megfizetését követő 15 napon belül 
kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum 
vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés 
teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az ügyfelet az igény beérkezését követő 15 napon 
belül tájékoztatni kell. 
Az ügyfél a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az 
adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért 
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 
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