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Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére, valamint a közérdekű 

adatok elektronikus közzétételére vonatkozó szabályzat 

 

 

I. A szabályzat célja 

 

Jelen szabályzat célja a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: 

Adatkezelő/Intézmény) által kezelt közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos eljárás 

rendjének, illetve a jogszabályban meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség 

teljesítésével összefüggő szabályok meghatározása. 

 

II. A szabályzat hatálya 

 

Jelen szabályzat az Intézményre, az Intézmény által kezelt közérdekű adatokra, illetve a 

közérdekű adatokat igénylő személyekre terjed ki. 

 

III. Fogalom meghatározások 

 

Jelen szabályzat alkalmazásában 

 

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; 

 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

 

 

IV. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó általános szabályok 

 

Az Intézmény közfeladatot ellátó szervnek minősül, a feladatkörébe tartozó ügyekben - 

hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a 

hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működésükről 

szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat.  
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Közérdekből nyilvános adat az Intézmény feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, 

feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat el látásával összefüggő egyéb 

személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény 

előírja. 

A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok 

megismerésére az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak az 

irányadók. 

 

Az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során 

készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz 

évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) 

bekezdésében foglaltakat mérlegelve - az Intézményvezető engedélyezheti. 

 

A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – a 2011. évi CXII. 

törvény 27§ (5) bekezdésében meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát 

követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az Intézmény törvényes működési 

rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így 

különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad 

kifejtését veszélyeztetné. 

 

V. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárási szabályok 

 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt 

nyújthat be az Intézmény Intézményvezetőjéhez. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Intézmény az igény tudomására jutását 

követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 

adatigénylés teljesítése az Intézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 

nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell. 

 

 Az adatigénylésnek az Intézmény nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az 

azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 

megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

 

 Az adatigénylésnek az Intézmény nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg 

nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, 

amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Intézmény az adatigénylés teljesítéséért –

költségtérítést nem számít fel. 

 

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 az aránytalan költséggel nem jár - 

az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést 

nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet 

eleget tenni. 
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Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 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 Intézmény nyilvántartást 

vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

 

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. 

 

A közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem köthetik. Az 

elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes 

adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a 

személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell. 

 

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak 

annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az 

igény teljesítését követően az igénylő személyes adatait a teljesítést követő egy év elteltével 

törölni kell. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bárki 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem 

következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság vizsgálata a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 

teljesítésre nyitva álló, vagy az Intézmény által meghosszabbított határidő eredménytelen 

eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 

felülvizsgálata érdekében előterjesztett bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a 

határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő 

lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető. 

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. 

 

 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 

nyitva álló, vagy az Intézmény által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, 

valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata 

érdekében bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, 

illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát 

az Intézménynek 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 Intézmény ellen.  

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért 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, az InfoTv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 

58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet 

megindítani.  

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.  
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VI. Közzétételi lista 

 

Az Intézmény a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati 

költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a 

közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a 

magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 

vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 

 

A hatályos jogszabályok alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes 

honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól 

mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és - torzulás nélkül kimásolható 

módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 

szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közzétett adatok megismerése 

személyes adatok közléséhez nem köthető. 

 

Az Intézmény a közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján teszi közzé. Az 

elektronikusan közzétett adatok – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a honlapról nem 

távolíthatóak el. Az Intézmény megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége az Intézmény 

jogutódját terheli. 

 

A közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatokat – az 

Intézmény vezetőjének utasítása alapján az informatikáért felelős személy látja el akként, 

hogy az Intézményvezető az általa az egyes szakterületektől összegyűjtött adatokat – a 

jogszabályokban meghatározott rendszerességgel – a szakembernek átadja, aki azokat a 

közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az intézményi honlapon megjeleníti a korábbi 

adatok törlése, vagy archiválása mellett. 

 

A jelen kötelezettség teljesítése érdekében az Intézmény érintett munkatársai kötelesek 

egymással együttműködni és az Intézményvezető által kért adatokat határidőben szolgáltatni. 

 

 

VII. Közzétételi lista, elektronikus közzétételi kötelezettség 

 

Az Intézmény köteles gondoskodni a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó 

honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informat ika 

infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő 

továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az 

egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított 

közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. 

 

A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, 

valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az 

Intézményt az elektronikus közzététel kötelezettsége alól. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

Az Intézmény által kötelezően közzéteendő adatok listáját az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete 

tartalmazza, a közzétételi listával és a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos 

rendelkezéseket a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a18/2005. (XII. 27.) IHM 

rendelet fogalmazza meg.  
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Jelen szabályzat a VII. – VIII. ontok kivételével aláírásának napján lép hatályba. a fentiektől 

eltérően a jelen szabályzat VII. – VIII. pontjai az Intézmény hivatalos weboldalának üzembe 

helyezése napján lép hatályba. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. december 10.  

 

 

  

 Lengyelné Pogácsás Mária 

         intézményvezető 

 

 

Mellékletek: 

- Elutasított igénylések nyilvántartása; 

- Kérelem közérdekű adat igényléshez. 


