
1. sz. melléklet a közérdekű adatok megismerésének rendjéhez 
 

Tájékoztatás a közérdekű adatok igényléséhez 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Info tv.) alapján szóban, írásban vagy elektronikus úton (a honlapról letölthető 
igénybejelentő lapon) bárki a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat megismerheti. 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtásának módja 

Személyesen a Sopron, Kossuth L. u. 10. szám alatti Soproni Szociális Intézmény székhelyén. 
Írásban az intézmény címén: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10. 
Elektronikusan a titkarsag@soszi.hu e-mail címen. 
 
A közérdekű adat igénylésére vonatkozó igény teljesítésének rendje 

Az Info tv. 28. § (1) bekezdés szerinti igényeket az intézményvezetőhöz vagy az adatvédelmi 
feladatokkal megbízott munkatárshoz kell benyújtani.  

A beérkezett igényt az intézmény vezetője vagy az adatvédelmi feladatokkal megbízott munkatárs 
haladéktalanul érkezteti, nyilvántartásba veszi és továbbítja az adatkezelő részére. Amennyiben nem 
az intézmény az illetékes, úgy az igénylő értesítése mellett megküldi az arra illetékes szervnek.  
Amennyiben nem megállapítható, hogy mely szerv az illetékes, úgy erről az igénylőt tájékoztatja. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését 
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az 
adatigénylés jelentős terjedelmű, a határidő 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt a 
beérkezést követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Az igény megtagadásáról és annak indokairól az 
intézmény 8 napon belül tájékoztatja az igénylőt levélben vagy, ha elektronikusan érkezett az 
igénylés, akkor elektronikus úton.  

Az adatokat tartalmazó dokumentumokról másolat készíthető, melynek költségéről az intézmény az 
igény teljesítését megelőzően tájékoztatást ad. Ha a dokumentum jelentős terjedelmű, akkor a 
költségtérítés megfizetését követően teljesíthető az igény, melyről az igénylőt az intézmény az igény 
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja. 

Jogorvoslatról történő tájékoztatás 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló, vagy az adatkezelő által az Info. tv 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő 
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, 
a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő 
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül lehet megindítani.  

Az adatigénylő jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(továbbiakban: Hatóság) fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.). 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatósághoz 
fordult, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, megszüntetéséről vagy lezárásáról, 
továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak megszüntetésére történő felszólítása 
eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon lehet megindítani. 
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