A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének módja
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos katasztrófavédelmi szerveitől az
elektronikus formában nyilvánosságra hozott, a honlapon megtalálható közzétételi listákon nem
szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot (továbbiakban: közérdekű adat) bárki
igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Írásban: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady tér 1.
Elektronikusan: vas.mki@katved.gov.hu
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi felelőse:
dr. Pásztor Krisztina tű. százados
Telefon: +36 (94) 513 431
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő szerv felhívja az igénylőt az igénylés
pontosítására. Szóbeli, egyedi, azonnal nem teljesíthető adatigénylés esetén az ügyintézőnek
írásba kell foglalnia a kérelmet. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatkezelő 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, e határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az adatot kezelő
szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról. Az adatkezelő szerv vezetője az érintett szervezeti egység vezetőjének a
kérelmet véleményezésre küldi, aki a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 napon belül
köteles véleményét megadni, illetve az igénylő számára adandó válasz tervezetét elkészíteni.
Az adatigénylésnek közérthető és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve
módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az
adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában
nem lehet eleget tenni. 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. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, úgy azt
haladéktalanul köteles továbbítani a közérdekű adatot kezelő szervnek. Az igény áttételéről
egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének megtagadásáról, annak
indokairól, valamint az igénylőt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján megillető jogorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben az
ügyfél elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell. Az adatokat
tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az
igénylő másolatot kaphat. Az adatkezelő 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.
A közérdekű adatok iránti igény elutasítása, nem teljesítése esetén továbbá, ha a költségtérítés
összegét nem szabályszerűen állapították meg, az igénylő a területileg illetékes törvényszékhez
fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Az adatigénylő a közérdekű
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.) is fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon
belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása
eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

