
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 

1. A közérdekű adat megismerésének szabályai 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 

bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat szolgálati titok, minősített adat, vagy a közérdekű adatok 

nyilvánosságához való jogot törvény korlátozza. A közérdekű adatok megismerésével és 

nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. A 

közérdekű adatok nem ismerhetők meg, illetve nyilvánosságuk korlátozható az Info. törvény 27. §-a 

szerint.  

Közérdekből nyilvános adat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum feladat- és hatáskörében eljáró 

személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 

személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.  

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésére igényt kell benyújtani a Nyíregyházi 

Szakképzési Centrumhoz (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.). az igény benyújtásával 

egyidejűleg kezdetét veszi az eljárás. A közérdekű adata megismerésére iránti igényt szóban közölheti, 

illetve írásban bárki térítésmentesen benyújthatja függetlenül attól, hogy a kérelembe foglalt adatokat 

saját felhasználás vagy más személy, illetve szervezet részre történő továbbítás céljából igényli.  

Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben:  

- Személyesen ügyfélfogadási időben:  

o Hétfő – csütörtök: 8.00-12.00 

o Pénteken: 8.00-12.00 

- Telefonon ügyfélfogadási időben: 

o Pájer Attila szakmai főigazgató-helyettesnél a 06-42/512-371 telefonon. 

- Írásbeli igénybejelentés ügyfélfogadási időben:   

o Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. 

o Postai úton: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. 

o Elektronikus úton: centrum@nyiregyhaziszc.hu 

Az igénylő kérheti: 

- közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását 

- közérdekű adatokat tartalmazó iratokba való betekintést 
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- közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolat készítését.  

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős szervezi egységek és személyek listáját az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.  

2. A szóbeli tájékoztatás szabályai 

A közérdekű adatokkal kapcsolatban felmerült igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, az 

előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, amennyiben:  

- az igényelt adat a Centrum honlapján elérhető (www.nyiregyhaziszc.hu)  

- amennyiben az igénylő a választ szóban kérni,  

- amennyiben az igény a Centrum működése során az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó 

általános tájékoztatással teljesíthető,  

- vagy szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő.  

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó, telefonon vagy személyesen feltett kérdéseket az érintett 

ügy ügyintézője – a megkeresés formájától függően – telefonon vagy személyesen azonnal köteles 

megválaszolni, amennyiben az ügy természete nem igényli az írásbeli tájékoztatást és a kérelmező nem 

kéri a válasz írásban vagy informatikai úton (cd, dvd) történő rögzítését. A személyesen vagy telefonon 

megválaszolt kérdésekről az ügyintéző köteles az ügy számát, tárgyát, az igényelt adatokat, az 

adatigénylés módját és idejét tartalmazó feljegyzést készíteni és azt az ügyiratban elhelyezni. Az 

adatigénylés tényéről, illetve tartalmáról a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója15 

munkanapon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a feljegyzésen igazolni kell. Amennyiben a 

személyesen vagy telefonon előterjesztett megkeresés telefonon vagy szóbeli tájékoztatással nem 

teljesíthető az ügyintéző közli az igénylővel, továbbá tájékoztatja az írásos megkeresés módjairól és 

formájáról. Az ügyintéző feljegyzést készít a megkeresésről, melyről a Nyíregyházi Szakképzési 

Centrum főigazgatóját 3 munkanapon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a feljegyzésen 

igazolni kell. 

 

3. Az írásbeli tájékoztatás szabályai 

Az adatkérő igényét írásban elsődlegesen az e célra rendszeresített igénybejelentő lap kitöltésével, vagy 

az általa írt tetszőleges formában nyújthatja be a II.1. pontban meghatározott módon.  
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Ha az adatigénylés elektronikus úton, de nem a II.1. pontban meghatározott e-mail címre érkezik, a 

Centrum minden dolgozója köteles a más e-mail címre érkezett igényt ezen e-mail címre továbbítani. 

Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket papírra kell kinyomtatni és iktatni. Az igénybejelentő lap a 

szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.  

4. Az igénybejelentés és teljesítésének szabályai 

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és 

konkrétan megjelölni. A nem egyértelmű, vagy nem kellően konkrét igényt a kérelmet benyújtónak 

pontosítás céljából vissza kell juttatni, melynek minősítéséért és elbírálásáért a főigazgató a felelős. 

Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, az adatközlésre kijelölt dolgozó 

köteles abban segítséget nyújtani. Ennek tényét feljegyzésben kell rögzíteni és a főigazgatót tájékoztatni. 

Amennyiben az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a rendelkezésére álló 

adatok alapján kell teljesíteni az igényt. A közérdekű adat megismerése iránti igény előterjeszthető az 

igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven 

kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű 

igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum, az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni (kitakarással, 

áthúzással). Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár 

- az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet 

elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

Ha az igénylő által kért módon nem teljesíthető az adatszolgáltatás, az igénylőt fel kell kérni – 

kapcsolatfelvételt követően – a hiányzó adatok vonatkozásában nyilatkozattételre.  

Az adatkezelő a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért-legfeljebb az 

azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően -költségtérítést állapít meg, amely 

megállapításának szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési évre megállapított díjakat 

évente január 31-ig felül kell vizsgálni, ennek elvégzéséért gazdasági vezető a felelős. 

A fizetendő költségtérítés összegéről az igénylőt – az igény teljesítését megelőzően –tájékoztatni kell. 

Az  igénylőt  nyilatkoztatni kell annak  érdekében ,  hogy  a  költségek megismerése  után fenntartja 

vagy módosítja - e az igényét. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem vállalja, közölni 

kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg 

nem térülő költségeket.  



 

Amennyiben az igénylő vállalja a költségek megtérítését, annak összegéről az adatszolgáltató számlát 

állít ki és adatok átadásával egyidejűleg átadja. 

Az adatszolgáltatási igényt el kell utasítani abban az esetben, amennyiben a kért adatok nem közérdekű 

adatok vagy azok az Infó. törvény 27. §-a alapján nem ismerhetőek meg. Az igény teljesítésének 

megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban postai vagy –ha az igénylő elektronikus 

levélcímét közölte –elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak a bírósági 

jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást – beleértve az eljáró bíróság megnevezését, valamint a per 

illetékmentes voltát – is tartalmaznia kell.  

Amennyiben az igényelt adatot nem a Nyíregyházi Szakképzési Centrum központi szervezeti 

egységénél kezelik, akkor erről a főigazgató 8 naptári napon belül tájékoztatja az igénylőt. 

Az elutasított kérelmekről, illetve azok indokairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben  

Foglaltakról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot minden év január 31. napjáig 

tájékoztatni szükséges.  A nyilvántartás vezetéséért és az adatok megküldéséért a főigazgató felelős. 

 

5. A jogorvoslat szabályai a közérdekű adatok megismerésének teljesítésével kapcsolatban 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, 

illetve meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint -ha a költségtérítést nem fizette 

meg -a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében 

bírósághoz fordulhat az Infó. törvény 31. §-ában foglalt eljárási rendnek megfelelően. 

A megtagadás jogszerűségét, a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított 

költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelő köteles bizonyítani. 

  

 


