
A közérdekű adatok egyedi igénylésének 

és teljesítésének szabályai  

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

(a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig 

 

- A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban intézmény) a Közérdekű adatok 

megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata alapján,  

a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 

szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével -   

 

Az intézmény kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot, az Infotv. 26.§ (1) 

bekezdése1 értelmében, bárki igényelhet.  

Az adatigénylés írásban vagy elektronikus formában egyaránt előterjeszthető, az alábbiak szerint:  

írásban:  

az intézmény igazgatójának címezve, az intézmény székhelyére történő megküldéssel:  

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nagyné Hermányos Zsuzsanna igazgató, 4400 

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.  

elektronikus úton:  

az intézmény igazgatójának címezve, az intézmény központi elektronikus levélcímére 

gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu  

  

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az Infotv. 30. § 

(2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, 

ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes 

megjelenésével.2 

 

Az adatigénylő a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényét választása 

szerint, formai kötöttségek nélkül vagy az intézmény vonatkozó,  a Közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra 

hozatalának rendjéről szóló szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 6.sz. melléklete szerinti 

Igénybejelentő lapon is megteheti.  

 

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri 

- egyéb adatok megadására nem köteles.   

 

Az intézmény és az adatigénylés teljesítésében közreműködő munkatársa nem jogosult a 

személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról 

sem.  

 

Az intézményhez beérkező adatigénylést a beérkezést követően az intézmény iktatja.  

 

Az adatigényléseket az iktatást követően az igazgató és az adatvédelmi tisztviselő vizsgálja meg, az 

Info tv. 29.§ (1a) és (1b) bekezdésben3 foglaltak fennállásának eshetősége és az adatigénylés 

egyértelműsége tekintetében.  

  

                                                           
1Infotv. 26. § (1) 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. 
2179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2.§ (2) Az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az 

Infotv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt 

formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes 

megjelenésével. 
3 Infotv 29. § (1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 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. 

(1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 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. 

 



Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az intézmény haladéktalanul felhívja az adatigénylőt 

az adatigénylés pontosítására, azzal, hogy ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló 

felhívásra határidőben nem válaszol, az igénylést az intézmény visszavontnak tekinti.  

A pontosítás intézményhez történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők 

nyugszanak.  

 

Az intézmény a közérdekű adatigényléseket a lehető legrövidebb idő alatt, az intézményhez történő 

beérkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül, közérthetően és az adatigénylő által megjelölt módon 

teljesíti.  

 

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak 

teljesítése az intézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 

mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal 

legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 

15 napon belül értesítjük.  

 

Ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése4 szerinti határidőben való 

teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladat ellátását veszélyeztetné, a közérdekű adat 

megismerésére irányuló igénynek az intézmény az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz 

eleget, azzal, hogy erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk.5 

 

A közérdekű adatigénylés teljesítésére előirányzott határidő, amennyiben a határidőben történő 

teljesítés a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladat ellátását továbbra is veszélyeztetné, egy 

alkalommal 45 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt a határidő leteltét megelőzően 

tájékoztatjuk.6 

 

Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs az intézmény kezelésében, az 

intézmény elutasítja.  

 

Az adatigénylés elutasításakor az intézmény tájékoztatja az adatigénylőt arról, hogy tudomása szerint 

mely közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és/vagy közérdekből nyilvános adatokat.   

 

Az igénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül – a 179/2020. (V. 4.) 

Korm. rendelet (3) bekezdésének alkalmazása esetén 45 napon belül levélben, vagy amennyiben az 

igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van 

tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küldünk az igénylőnek azzal, hogy az elutasítással egy időben a 

jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatjuk.7  

 

Az intézményhez beérkezett teljesített adatigénylésekről, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 29.§ (1a) bekezdésében 

foglalt vizsgálat elvégzése céljából, tárgyév január 01. napjától december 31. napjáig - azzal, hogy a 

nyilvántartás adatait a következő év első munkanapján töröljük -, valamint az elutasított közérdekű 

adatigénylésekről, az Info tv. 30.§ (3)8 bekezdése alapján, - azzal hogy a 4. rész 18. pontjában részletezett 

statisztika elkészítését és közzétételét követően, a nyilvántartást töröljük – nyilvántartást vezetünk.  

                                                           
4Infotv. 29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 
5179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2.§ (3) Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti 

közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben 

való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 
6179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2.§ (4) Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal 

meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő 

közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell. 
7179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2.§ (6) A (3) bekezdés alkalmazása esetén – az Infotv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően – az igény teljesítésének megtagadásáról, annak 

indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül kell 

írásban vagy – ha az igénybenaz elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni az igénylőt. 
8Infotv. 30.§ (3)Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján 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 adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a 

Hatóságot. 



Az Info tv. 30.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján, az Info tv. 1. melléklet II. pontjában foglalt 

táblázat 15. sora szerinti, az előző évben elutasított közérdekű adatigénylésekre vonatkozó statisztikai 

adatokat az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.   

 

Az intézmény a közérdekű és/vagy közérdekből nyilvános adatigényléseket költségtérítés 

megállapítása nélkül teljesíti.  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. május 05. 

 

  

  Nagyné Hermányos Zsuzsanna 

s.k. 

  igazgató 

 

  

  

  

 


