
Tisztelt Adatigénylő! 

 

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ számára 
benyújtható közérdekű adatigénylés eljárási rendjével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom: 

 

Az igény benyújtásának helye és módja 

 

Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni az alábbi helyen és időben: 

Személyesen ügyfélfogadási időben: Hétfő - Szerda - Péntek 9:00-14:00 

Telefonon ügyfélfogadási időben: 22/501-793 Zsabka Attila 

 

Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni: 

 Személyesen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ, 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 7. szám alatti Nappali Szolgáltató Centrumban, 

 Postai úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ, 8000 
Székesfehérvár, Sörház tér 3. címre, 

 Elektronikus úton a krizis@fehervarkrizis.hu e-mail címre. 

 Az igénylő a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényét a 
mellékelt igénybejelentő lapon, vagy az igénylő által írt formában nyújthatja be. A tetszőleges 
formában benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő lapon szereplő információkat. 

 

Az adatigénylés vizsgálata 

 

Az adatigénylésnek a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ nem 
köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, 
azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó 
adatokban változás nem állt be. 

Az adatigénylésnek a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ 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. 

Az igénybejelentő igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot egyértelműen 
megjelölni. A nem egyértelmű igényt a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni. 

Amennyiben az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a rendelkezésére 
álló adatok alapján kell teljesíteni az igényt. 

 

Az adatigénylés teljesítése 

 

Az Info. tv. alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot 
ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül 
tesz eleget. 



Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, az intézményvezető a 15 napos határidőt egy alkalommal 
meghosszabbíthatja 15 nappal, amelyről az igénylőnek az igény kézhezvételétől számított 15 napon 
belül tájékoztatást küld.  

 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar 
anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

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. 

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó 
szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, 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 az igénylő által kért módon nem teljesíthető az adatszolgáltatás, az igénylőt fel kell kérni a hiányzó 
adatok vonatkozásában nyilatkozattételre.  

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés 
teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat 
meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 
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 mellékelt „Függelék” tartalmazza. A fizetendő költségtérítés 
összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 
 

Az Adatkezelő a költségtérítés mértékének megállapítása során az alábbi költségelemeket veszi 
figyelembe: 

 az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 
 az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége, valamint 
 ha az adatigénylés teljesítése a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Kríziskezelő Központ alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 
aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-
ráfordítás költsége.  
 

Az adatszolgáltatási igényt el kell utasítani abban az esetben, amennyiben a kért adatok nem 
közérdekű adatok vagy azok az Info. 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. 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 az intézményvezető felelős. 

 
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló, illetve meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért 
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat az Info. 
törvény 31. §-ában foglalt eljárási rendnek megfelelően. 
  



F ü g g e l é k 
 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 
a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 

A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe: 
a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 
aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal, 
ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal, 
b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 
ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal, 
bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal, 
c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 

Ft/adathordozó, 
d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen 

önköltsége. 
(2) A másolatkészítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állásának átmeneti vagy tartós hiánya esetén - 

az (1) bekezdésben meghatározott mértéktől eltérően - az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó 
költségeként a közvetlenül a másolatkészítés érdekében felmerült, ahhoz feltétlenül szükséges, bizonylattal 
igazolt költség vehető figyelembe. Az adatkezelőnek az e bekezdésben meghatározott mérték 
alkalmazhatóságát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bizonyítási kötelezettség keretében 
kell igazolnia. 

(3) A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak 
azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja. 
 

2. § Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek 
vehetők figyelembe: 

a) az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos 
iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, 

b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás 
keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja. 
 

3. § (1) Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) bekezdés 
c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az 
adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. 

(2) Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, 
összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a 
meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe. 

(3) Ha az adatigénylés teljesítésére elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges időtartam 
csak akkor vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló adat igénylésére került sor, 
vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az elektronikus formában rendelkezésre álló adat 
rendelkezésre bocsátásához szükséges időtartamnál. 
4. § (1) A munkaerő-ráfordítás összes költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségeinek 
összegeként kell megállapítani. 

(2) A munkaerő-ráfordítás időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell 
kerekíteni. 

(3) A munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés 
teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák 
számát meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges 
munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni. 

(4) Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb 
munkaóránként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe. 
 
5. § A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő költségtérítés megállapítható mértékébe nem 
számítható bele az az - adatigénylőnek visszafizetendő - összeg, amellyel az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján 
az adatigénylés teljesítését megelőzően megfizetett költségtérítés az adatigénylés teljesítésének az 1-4. § 
alapján meghatározott tényleges költségét meghaladta. 
 



6. § A költségtérítésnek az 1-4. § alapján meghatározott mértéke tekintetében az Infotv. 29. § (4) bekezdése 
szerint figyelembe veendő összeghatár mértéke 5000 Ft. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
 

 


