
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 

Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra, illetve egyéb 
közérdekű adatokra vonatkozó szóbeli vagy írásbeli információkérésnek feladatkörén belül - 
Jegyző, illetve Felelős vezető előzetes tájékoztatása mellett - az ügyintéző köteles pontosan és 
haladéktalanul eleget tenni. 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
28. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerése iránti igényt  
- szóban (személyesen, telefonon a 06 (56) 503-503 számon) 
- írásban Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
címen, 
- elektronikus úton, szolnph@ph.szolnok.hu  e-mail címen lehet előterjeszteni. 

Amennyiben a kért közérdekű adat a Városháza honlapján már közzétételre került, a válaszban az 
igénylő figyelmét fel kell hívni erre a körülményre. A közzététel azonban nem mentesít az 
adatközlési kötelezettség alól. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényről a Jegyzőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az 
ügyintézők az igénynek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a Hivatalba érkezéstől 
számított 15 napon belül tesznek eleget, mely határidő egy alkalommal további 15 nappal 
meghosszabbítható. A meghosszabbításhoz a Jegyző hozzájárulása szükséges. Az igénylőt a 
határidő meghosszabbításáról az igény beérkezetését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Ha 
az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

4.) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - a felmerült költség mértékéig 
terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegét előre közölni kell. 

5.) 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. 

6.) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - 
az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Amennyiben az 
adatkezelő megítélése szerint költségaránytalanság merül fel, az adatigénylés teljesítésének 
módjáról a Jegyző dönt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy 
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

7.) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 15 napon belül írásban vagy 
- amennyiben az igényben elektronikus levelezési címet közöltek - elektronikus úton értesíteni 
kell az igénylőt. 
(Az elektronikus levél nem minősül hivatalos levélnek.) 

8.) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem 
magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza 
meg.  



Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan 

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat.  
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, valamint a másolat készítéséért 
megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani. 
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában a Hivatalt a kért közérdekű adat közlésére 
kötelezi.  
 
 


