Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének menetéről
Általános információk
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt bárki:



szóban (amelyről minden esetben feljegyzést kell készíteni),
írásban
vagy elektronikus
úton
az
arra
rendszeresített
igénybejelentésével, vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés
benyújtásával igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
1. Személyesen:
székhelyen: Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
(6726 Szeged, Bal fasor 6.) az intézményvezetőnél.
2. Írásban:
Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
(6726 Szeged, Bal fasor 6. Pf.: 490) postacímen.
3. Elektronikus úton:
székhelyen: tegyesz.szgyf@gmail.com címen.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
Az intézmény az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az
intézményhez történő beérkezéstől, vagy a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától
számított 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy
nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az intézmény 8 napon belül tájékoztatja.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az
intézmény levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben
az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az
igénylőnek.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészletről, annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.

Az igénylő az előző bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30
napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az
igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartamra az
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.
Jogorvoslat:
Az igénylő a közérdekű adata megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen letelte esetén, valamint – amennyiben a
költségtérítést nem fizette meg, vagy megfizette, azonban annak összegét vitatja – a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is
fordulhat.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása esetén
bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon
belül lehet megindítani.
Amennyiben az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő
jogsérelem orvoslására, vagy annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása
eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.
A közérdekű adat:
"Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint 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 Infotv. szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli."

