TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL
Siójut Község Önkormányzata az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 34. § (3)
bekezdésében foglalt kötelezettségének jelen tájékoztató útján tesz eleget.
1. Ki nyújthat be közérdekű adatigénylés iránti kérelmet?
Az Infotv. 28.§ (1) bekezdése értelmében közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki
benyújthat.
2. Milyen formában lehet közérdekű adatigénylés iránti igényt benyújtani?
Közérdekű adatigénylés iránti kérelmet írásban, szóban vagy elektronikus úton lehet
benyújtani. Az írásbeli kérelmeket Siójut Község Önkormányzatának címezve, a 8652 Siójut,
Petőfi Sándor utca 52. szám alatti címre lehet beküldeni. E-mail útján küldött igényeket a
siojutikirendeltseg@siofok.hu e-mail címekre kell megküldeni.
3. A közérdekű adatigénylés iránti kérelemben milyen adatokat, illetve információkat kell
megadni?
Az igénylő kizárólag a nevét, illetve az elérhetőségét (e-mail cím, cím) köteles megadni, egyéb
információkat nem. Az adatkezelő nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem
kérheti, hogy az igénylő jelölje meg az adatigénylés célját. Az igénylő megjelölheti, hogy
milyen formában (papír alapú másolat, elektronikus úton stb.) kéri az adatigénylése teljesítését.
Amennyiben az adatkezelő az igény teljesítéséért költségtérítést állapít meg, úgy az igénylő –
költség megfizetése, illetve számla kiállítása miatt – köteles megadni a nevét és a címét.
4. Az adatkezelőnek milyen határidő alatt kell teljesítenie a közérdekű adatigénylést?
Az adatkezelő az igénynek a beérkezéstől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
15 napon belül kell eleget tennie. A 15 napos határidő – indokolt esetben - egy alkalommal
legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről értesíteni kell az igénylőt.
Ugyancsak 15 napon belül kell tájékoztatni az igénylőt abban az esetben, ha az adatkezelő az
igény teljesítéséért költségtérítést állapít meg. Amennyiben az adatkezelő az igénylő igényének
teljesítését megtagadja, úgy a megtagadás tényéről és annak részletes indokairól 15 napon belül
tájékoztatni köteles az igénylőt.
5. Milyen költségvonzata lehet az adatigénylésnek?
Az adatkezelő csak indokolt esetben számíthat fel költségtérítést (pl.: az igénylés teljesítése az
alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás igénybevételével jár, jelentős
terjedelmű másolat stb.). A költségtérítés során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
- az adathordozó kézbesítésének költsége,
- a munkaerő-ráfordítás költsége.

6. Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetőek igénybe?
Az adatigénylés elutasítása, a válaszadásra nyitvaálló határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint az adatkezelő által megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
az igénylő bírósághoz fordulhat. A pert az elutasítás közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon
belül kell megindítani a Kaposvári Járásbíróságnál.
Az igénylő az adatkezelő jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság
(1055
Budapest,
Falk
Miksa
utca
9-11.,
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását is kezdeményezheti.

