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2I. Bevezető rendelkezések, a szabályzat célja és hatálya

1. AZ Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság /a továbbiakban: Igazgatóság/ a jelen szabályzat 
megalkotásával és elfogadásával - figyelemmel az Alaptörvény és annak különösen 39. cikke, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény /Infotv./ 30.§ (6) rendelkezéseire - szabályozza az Infotv. 26.§ (1)-ben rögzített, 
a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 
Igazgatóságon belüli rendjét. 

2. A jelen szabályzat rendelkezéseit a Magyarországon hatályos jogszabályi előírásokkal 
illetve a Igazgatóság hatályos belső szabályzataival összhangban kell értelmezni. 

3. A jelen szabályzat értelmezése, alkalmazása tekintetében különösen az alábbi jogforrások 
rendelkezéseit kell figyelembe venni:

- Magyarország Alaptörvénye;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény /Infotv./;
- a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
- a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet.

4. A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Igazgatóság valamennyi munkavállalójára. A jelen 
szabályzat rendelkezéseit a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítése vagy elutasítása során kell alkalmazni.

II. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendje

1. A Igazgatóság – figyelemmel az Infotv. 26.§ (1) rendelkezésére - lehetővé teszi, hogy a 
kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot - törvényben meghatározott 
kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

2. A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény /a továbbiakban: 
adatigénylés/ szóban, írásban, elektronikus úton is előterjeszthető.

3. A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igénynek a 
Igazgatósághoz való beérkezését követően a Igazgató által kijelölt ügyintéző – a megkeresés 
egyidejű továbbításával - nyomban tájékoztatja az Igazgatóság információszabadság ügyekért 
felelős tanácsadóját. 

4. Az adatigénylésnek a Igazgatóság nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg 
legalább a nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az 
elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és 
értesítés megadható.

5. Nincs helye az adatigénylés megválaszolásának, amennyiben annak befogadása során 
megállapításra kerül, hogy a megkeresés nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozik. E tényről az igénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni 
kell.
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6. Nem kötelező az adatigénylés megválaszolása, amennyiben a benyújtott igény az azonos 
igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be

7. A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti megkeresés nem 
teljesíthető, ha az a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3.§ 1. a) szerinti 
nemzeti minősített adat.

8. A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti megkeresés továbbá 
nem teljesíthető, ha a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot 
– az adatfajták meghatározásával – törvény 

- honvédelmi érdekből; 
- nemzetbiztonsági érdekből; 
- bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; 
- környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 
- központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; 
- külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; 
- bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; 
- környezet- vagy természetvédelmi érdekből szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel 

korlátozza. 

9. A Igazgatóság nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek, amennyiben az belső 
használatra szánt munkaanyagok, emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, a 
szervezeten belül váltott levelek, általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratokra 
vonakozik.

10. A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényt – annak 
beérkezésétől számítva – a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a beérkezéstől számított 
15 napon belül kell megválaszolni. Amennyiben a megkeresés jelentős terjedelmű, illetve 
nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
igénybevételével jár, a fenti határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az 
igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

11. Az adatigénylést az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell megválaszolni. Ha a 
kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető 
az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

12. Az igény teljesítésének 5-9. pont szerinti megtagadásáról, annak indokaival, valamint az 
igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az 
igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus 
levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított 
kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Igazgatóság nyilvántartást vezet, és az 
abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

13. Ha az adatigénylés teljesítése a Igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 



4dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az 
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 
teljesíteni. 
Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Igazgatóság alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve 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 beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

14. A költségelemek megállapítható mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza 
meg.

III. Záró rendelkezések

1. A jelen szabályzat 2021. április 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2021. április 1.

Krébesz Dániel
Igazgató


