Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének
rendje
Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
(kérelmet) nyújthat be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeknek az Intézmény az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, amely
határidő egy alkalommal – ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik - 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8
napon belül tájékoztatni kell (Itv. 28. § - 29. §).
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 (Itv. 30. § (1)
bek.). A közérdekű adat iránti kérelmet a Jogi Irodánál kell benyújtani, vagy ott szóban
előterjeszteni, illetve a jog@petz.gyor.hu e-mail címre megküldeni.
Az igényelt adatokat a kérelem szerinti formában és módon kell átadni, amely történhet email, levél útján vagy személyesen. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy
dokumentumrészről készült másolat az Intézmény Térítési Díj Szabályzatában meghatározott
díjnak a Térítési Díj Szabályzatban meghatározott módon történő megfizetése, és a díj
megfizetésének igazolása ellenében vehető át, amelyről az igénylő a Jogi Irodában megfelelő
tájékoztatást kap.
Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, a kérelem
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
Az igénylőt az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az
Itv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül
írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben
kell értesíteni. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Jogi Iroda
nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról az Informatikai és Dokumentációs Osztály
vezetője minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információs
Hatóságot.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az adatkezelő által a fentiek szerint meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz
fordulhat. (Itv. 28. § - 31. §).

