
 

 

Általános közzétételi lista 

          

II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek. 

Tájékoztatás 

a közérdekű 

adatok 

egyedi 

igénylésének 

szabályairól 

 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében közérdekű adat: „az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot 

ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 

nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ, vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen 

a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozó adat;” 

Az adatigénylésre irányuló igényt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton 

terjesztheti elő  

Az adatigénylésre irányuló igényt - az igényelt adatok tárgya szerint - az érintett 

szakigazgatási szerv, járási hivatal vezetőjéhez kell benyújtani. 

A szakigazgatási szervhez, járási hivatalhoz nem kapcsolódó adatok igénylése esetén 

az igénylés a Jogi Osztályra nyújtható be. 

 Elérhetőségek:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg  

 

A közérdekű 

adatok 

megismerésé

re irányuló 
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teljesítéséne

k rendje 

  

 

Az Infotv. szerint "a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot 

kezelő közfeladatot ellátó szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, tesz eleget". Amennyiben az adatigénylés 

jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, ez a határidő egy 

alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról az igénylőt az igény 

kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell. 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő 

közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül képes teljesíteni – az igénylő által 

kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban 

már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot 

tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó 

dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az adatkezelő előre közli.  

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e 

törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 
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napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – 

elektronikus levélben kell értesíteni az igénylőt. 

       

Jogorvoslat 

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos 

jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az igénylő az Infotv. rendelkezései 

szerint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál.  

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén, vagy a teljesítésre nyitva 

álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen letelte esetén, 

valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata 

érdekében az adatkérő bírósághoz  fordulhat.  
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