Ikt.sz: 4051-1/2017

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK RENDJÉRŐL
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságon

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
értelmében a közérdekű adat igénylésre vonatkozó szabályokról az alábbiak szerint
tájékoztatja a közérdekű adatok igénylőit.
I.

AZ ADATIGÉNYLÉS MÓDJA
1.1.
A közérdekű adat igénylését bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton
előterjesztheti a HNPI részére. A szóban teljesített igényeket írásban, feljegyzés
formájában kell rögzíteni, legkésőbb a szóbeli igény előterjesztésétől számított 2
munkanapon belül. A szóbeli igény beérkezésének napja a szóban előterjesztett igény
írásba foglalásának napja. Elektronikus úton a kozerdeku@hnp.hu címre szükséges az
igényt megküldeni. A HNPI a közérdekű adatigénylést honlapján elhelyezett adatlap
(http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/igenylolap) kitöltése útján
is lehetővé teszi, melyet a kozerdeku@hnp.hu e-mailcímre szükséges megküldeni. Az
adatlap használata nem kötelező, de a könnyebb teljesíthetőség érdekében ajánlott.
1.2.
A közérdekű adat iránti igény – bármelyik formában történt – a HNPI adatvédelmi
felelőséhez kerül továbbításra. A HNPI adatvédelmi felelőse a mindenkori Jogi és
Igazgatási osztályvezető. A közérdekű adatigénylővel az adatvédelmi felelős vagy az
igazgató jogosult kommunikálni. Ha a HNPI bármely szervezeti egységéhez közérdekű
adatigénylés érkezik, a szervezeti egység köteles azt haladéktalanul a kozerdeku@hnp.hu
e-mailcímre továbbítani.

II.

AZ ADATIGÉNYLÉS TELJESÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, MEGTAGADÁSÁNAK ESETEI
II.1.
A közérdekű adatigénylés teljesíthetőségéről – az esetleges költségtérítés
megállapításáról, annak mértékéről - az adatvédelmi felelős javaslatának
figyelembevételével - a HNPI igazgatója dönt.
II.2.
Amennyiben a közérdekű adatigénylés nem a HNPI kezelésében lévő adat
megismerésére irányul, az adatvédelmi felelős gondoskodik annak az illetékes
közfeladatot ellátó szervhez való áttételéről az adatigénylő egyidejű tájékoztatása
mellett. Az áttétel az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell
megtörténjen.
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II.3.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatvédelmi felelős felhívja az igénylőt az
igény pontosítására, legkésőbb az igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.
II.4.
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.
II.5.

A HNPI nem köteles eleget tenni az igénylésnek:
a) 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;
b) 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.
Amennyiben az adatigénylő bizonyíthatóan hamis névvel igényli az adatot, abban
az esetben a HNPI úgy tekinti, hogy a név megadása nem teljesült, így az
adatigénylés megtagadható.

II.6.
Az igénylés elutasítására a HNPI az igény beérkezésétől számított 15 napon belül
jogosult.
II.7.
Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása
tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját
szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése
kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek
nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő
közérdeknél.
II.8.
Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól nyilvántartást kell
vezetni.
III.

AZ ADATIGÉNYLÉS TELJESÍTÉSE
III.1
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a HNPI az igény beérkezését
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a HNPI alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ez a határidő egy alkalommal
15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.
III.2
Amennyiben az igénylő az adatszolgáltatás módját nem jelölte meg, az igényt a
HNPI az általa választott módon és technikai eszközökkel teljesíti.
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III.3
A HNPI a kérelmeket az adatokba való betekintés lehetővé tételével is
teljesítheti. Betekintésre - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával –a HNPI
helyiségeiben, munkaidőben, az adatigénylővel előzetesen egyeztetett időpontban
kerülhet sor.
III.4
Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az
igény teljesítéséhez, az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez
szükséges, és csak az Infotv.-ben meghatározott időtartamig.
III.5
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a HNPI aránytalan
nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell
eleget tenni.
III.6
Ha a HNPI a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozta, 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.
III.7
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.
III.8
Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely
intézménye vagy tagállama állított elő, a HNPI haladéktalanul megkeresi az Európai Unió
érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás
megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának a HNPI-hez
való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló
határidőbe nem számít bele.
III.9
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő
másolatot kaphat.
III.10
Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig
terjedően – költségtérítés állapítható meg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
(Korm.rend) rendelkezései szerint, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést
megelőzően az adatvédelmi felelős tájékoztatja. E tájékoztatás alapján az igénylő a
tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését
fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatfelelőshöz
való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésének határidejébe nem
számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napon belül köteles
a HNPI részére átutalással megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003400201743654-00000000 számú bankszámlára.
Oldal 3 / 4

III.11
A költségtérítés mértékének meghatározása során a Korm.rend. szabályai
irányadóak.

IV.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

IV.1.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy a HNPI által meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

IV.2.

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az a HNPI-nek
kell bizonyítania.

IV.3.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc
napon belül kell megindítani az igényt elutasító a HNPI ellen.

IV.4.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az igénylő pernyertessége
érdekében beavatkozhat.

IV.5.

A bíróság illetékességét a HNPI székhelye alapítja meg. A bíróság soron kívül jár el.

IV.6.

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad,
határozatában a HNPI-t - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő
meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a HNPI-t a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Debrecen, 2017. augusztus 01.
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