
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK 

RENDJE, AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, AZ 

INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY NEVE 

 

Az adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.  

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg ha az a minősített adat 

védelméről szóló törvény szerinti minősített adat. Az üzleti titok megismerésére a Polgári 

Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A közérdekű adat megismerése iránt szóban, 

írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok 

megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  

A Közérdekű adatok megismerése iránti igényt akár személyesen, akár írásban is lehet 

kezdeményezni, a kérelmet a társaság titkárságára (titkarsag@bgyvarosuz.hu, 06-35-500-

199) vagy a társaság címére kell eljuttatni (Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft., 2660 Balassagyarmat Mikszáth 59.). 

A közérdekű adatok rendelkezésre bocsátását a megkeresett szervezeti egység teljesíti az 

igénylő részére. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított 

költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek 

megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Ha az 

adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 

az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül 

tesz eleget. 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) 

bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az 

igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Az adatokat 

tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az 

igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - 

az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, 

amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, 

jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését 

követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy 

dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az 

adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az 

igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Ha a közérdekű adatot tartalmazó 

dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg 

nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 



Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot 

ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - 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 adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak 

közérthető formában nem lehet eleget tenni. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak 

indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való 

tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési 

címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, 

valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban 

foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. Ha a közérdekű adat 

megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő 

mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű 

adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha 

a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére 

irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. Az igénylő a közérdekű adat 

megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő 

eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat 

készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz 

fordulhat. 

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell 

bizonyítania. 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem 

teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a 

Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 

bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről szóló értesítés 

kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 

adatvédelmi felelős: Galanics Endréné tel: 35/500-199, fax: 14-es mellék, e-mail: 

titkarsag@bgyvarosuz.hu 
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