
A közérdekű adatigénylés szabályai 
A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai. 

1. A Hivatal kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy 
elektronikus formában egyaránt a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken. 

2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja: 

• Írásban:  Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
    9461 Lövő, Fő u. 181. 
 

• Elektronikusan: info@lovo.hu (adatvedelem@lovo.hu) 
 

• Személyesen:  a Hivatal épületében ügyfélfogadási időben 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Kilácskó László. Elérhetősége e-mail: adatvedelem@lovo.hu 

3. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az adatigénylő a teljesítést szóban kérte, és az 
igényelt adatot a Hivatal már jogszerűen nyilvánosságra hozta, ill. az igény általános tájékoztatással 
teljesíthető. 
Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell 
foglalnia azt. 

4. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylőt az adatigénylés pontosítására. A 
pontosítás Hivatalhoz történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők felfüggesztésre 
kerülnek. Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az igénylést 
visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére vonatkozó felhívásban figyelmeztetni 
kell. 

5. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, a Hivatalhoz történő beérkezéstől számított 
legfeljebb 15 napon belül, az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni. Amennyiben az adatigénylés 
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a Hatóság 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az 
adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, 
melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell. 

6. Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Hivatal kezelésében, el kell utasítani. 
Az adatigénylés megtagadásakor tájékoztatni kell az adatigénylőt arról, hogy a Hivatal tudomása szerint mely 
közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat. 

7. Az igénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal levélben, vagy 
amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van 
tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. 

8. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül 
az igénylő másolatot kaphat. A Hivatal az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség 
mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően a Hivatal tájékoztatja. 

9. 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 értesíti a Hivatal. 
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10. A Hivatal a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentumrész iránt benyújtott másolatkérést a 
költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. 

11. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet 
eleget tenni. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló, vagy a Hivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében jogorvoslattal élhet. 

12. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Postacím:  1363 Budapest, Pf.:9. 
www.naih.hu 
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy 
a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Statisztika 

az adatigénylések elutasításáról 

2017 

• az Infotv. 16.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 

• az Infotv. 30.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 

2018 

• az Infotv. 16.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 

• az Infotv. 30.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 

2019 

• az Infotv. 16.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 

• az Infotv. 30.§ (3) bekezdése alapján: nem történt elutasítás 


