Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás




















Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű
adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel –
erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek
megismerhetőségét törvény előírja.
Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy
állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően
igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy
személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem
minősülő adat.
Ha a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban terjesztik elő, azt az
adatvédelmi felelős írásba foglalja kivéve, ha a megkeresés azonnal teljesíthető.
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.
Az adatigénylés teljesítésére vagy megtagadására az adatkezelő honvédelmi szervezet
vezetője jogosult.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője megvizsgálja, hogy fennállnak-e az
igényelt adat megismerhetőségének feltételei. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra,
hogy az igényelt adat, illetve az adathordozó tartalmaz-e minősített adatot, egyéb
korlátozás alá eső adatot.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése során a honvédelmi szervezetek
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, ennek érdekében egymás
rendelkezésére bocsátják az igény teljesítéséhez szükséges adatokat. A honvédelmi
szervezetek a hozzájuk érkező, de nem a hatáskörükbe tartozó közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igényeket azok kézhezvétele napján továbbítják az
adatkezelő honvédelmi szervezetrészére.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője megküldi az AFO részére a
megkeresésre írt válasz tervezetét. Az AFO a választervezettel kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelő honvédelmi szervezetet.
Az adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője a válaszlevelet az igénylőnek kizárólag
az AFO egyetértése esetén küldheti meg.
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, a
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.
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.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
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