
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK 

RENDJÉRŐL 

1. A közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása 

1.1. Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános 

adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus 

úton bárki igényt nyújthat be 

- postai úton: 1088 Budapest, Krúdy utca 6. III. emelet 20. 

- emailen: miszje@miszje.hu 

- telefonon: +36 20 505 7787 

- személyesen: előzetes egyeztetés alapján a szervezet irodahelyiségében 

1.2. Az igénylő kérheti  
a) a közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,  
b) közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,  
c) közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolat készítését.  
1.3. Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia: 

- az igénylő neve; 

- az igénylő választása szerint e-mail címe vagy levelezési címe; 

- az igényelt adatok pontos meghatározása; 

- nyilatkozat arra nézve, hogy másolat készítését igényli-e; 

- másolat igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy 

elektronikusan). 

1.4. Az adatigénylésnek a szervezet 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.  

 

2. Az adatigénylés teljesítése 

2.1. A szóbeli adatigénylést akkor lehet szóban teljesíteni, ha  

- az igénylő a teljesítést szóban kérte,  

- az igényelt adat a szervezet nyilvános honlapján, közzétett beszámolójában korábban 

nyilvánosságra került. 

2.2. Amennyiben a szóban előterjesztett adatigénylés szóbeli tájékoztatással nem teljesíthető, 

arra a szervezet az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban válaszol.  

2.3. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a szervezet felhívja az adatigénylőt az igénylés 
pontosítására. A pontosítás beérkezéséig eltelt idő az adatigénylés teljesítésének határidejébe nem 
számít bele. 
2.4. Az adatigénylést legkésőbb a beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíteni kell. Ha az 
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a 
szervezet számára aránytalan munkaerőforrás igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 
legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról az adatigénylés beérkezésétől 
számított 15 napon belül tájékoztatni kell.  
2.5. Ha az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, a szervezet munkatársa 
felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel a betekintés időpontjának egyeztetése érdekében. A 
betekintésre megfelelő időt kell biztosítani.  
 

3. Az adatigénylés teljesítésének megtagadása 

3.1. A szervezet az adatigénylést elutasítja, ha  
- olyan adatra vonatkozik, amely nincs a kezelésében 
- a kért adat nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat.  

3.2. Az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról szervezet a beérkezéstől számított 15 napon 
belül tájékoztatja az adatigénylőt.  
3.3. Az adatigénylő az adatigénylés teljesítésének megtagadása vagy nem teljesítése esetén a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. 


