A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK
ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz az Igazgatóság közzétételi listáján nem
szereplő közérdekű adatok megismerése céljából szóban, írásban, vagy elektronikusan
kérelem terjeszthető elő. Kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően győződjön meg
arról, hogy az Ön által megismerni kívánt adat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
közzétételi listáján megtalálható-e. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény
benyújtásának módja:
Írásban: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatal
1081 Budapest, Dologház u. 1. címen
Elektronikusan: fkititkarsag@katved.gov.hu címen
Szóban, írásban: Az ügyfélfogadás rendje szerint, valamint az ügyintézővel történő
előzetes egyeztetés alapján.
Ügyfélfogadás:
Hétfő – csütörtök: 8:00-11:30 (egyeztetett időpontban)
Ügyfélkapcsolati vezető:
dr. Győrfi Gábor tű. alezredes hivatalvezető
Tel.: (06-1) 469-4462
Fax: (06-1) 469-4203
e-mail: fki.hivatal@katved.gov.hu
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi felelőse:
Dr. Cseh Zoltán tanácsos
Tel.: (06-20) 8200-753
e-mail: zoltan.cseh@katved.gov.hu
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elbírálásának szabályai:
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elintézése az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 2631.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.
Az Info.tv. 32.§ alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre
a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos
jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és
gyors tájékoztatását.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt – a szolgálati út betartásával – soron kívül
be kell mutatni az adatot kezelő szerv vezetőjének, aki a belső adatvédelmi felelős útján
köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról. Az FKI belső
adatvédelmi felelőse intézi az FKI által kezelt adatokra irányuló közérdekűadat-megismerési
kérelmeket. A belső adatvédelmi felelős a kérelem kézhezvételekor haladéktalanul
megvizsgálja, hogy a kérelem teljesítéséhez szükséges alábbi alapvető információk
rendelkezésre állnak-e:

a) a kérelmező elérhetősége (telefonszám/e-mail/postacím);
b) az igényelt adatok pontos meghatározása;
c) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során vagy
másolatok készítésével kívánja megismerni;
d) másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen, postai vagy elektronikus úton
illetve papír alapú vagy elektronikus adathordozón), továbbá kötelezettségvállalás az ezzel
kapcsolatos költségek megfizetéséről.
Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges adatokat – ideértve
azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni – a
belső adatvédelmi felelős haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igénylővel és – a tőle
elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a megismerni kívánt adatok körének pontos
meghatározása érdekében. Ha ez eredményes volt, az igénylőt fel kell kérni, hogy az
egyeztetés során pontosított igényét ismételten nyújtsa be. Az ügyintéző a kérelem
pontosításának elmulasztása esetén egy alkalommal figyelmezteti az igénylőt arra, hogy
amennyiben a pontosítást elmulasztja, kérelmét a teljes egészében pontatlan, értelmezhetetlen
kérelem esetén az adatkezelő visszavontnak, annak részleges megválaszolhatósága esetén, a
rendelkezésre álló adatok kiadása mellett részlegesen visszavontnak tekinti.
A közérdekű adat megismerése iránti igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban tizenöt napon belül köteles eleget
tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét
követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Ha a közérdekű adatot kezelő szerv az igény
teljesítését megtagadja, arról annak indokaival együtt, nyolc napon belül írásban vagy amennyiben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az
igénylőt.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai
eszközzel, 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. Az adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölése kizárólag abban az esetben helyettesíti a kérelem teljes egészében történő
megválaszolását, amennyiben a nyilvánosságra hozott adatok megegyeznek a kérelmező által
kiadni kért adatokkal.
Amennyiben az igényelt adat kezelője nem az FKI, úgy a kérelmet haladéktalanul köteles
továbbítani a közérdekű adatot kezelő szervnek, ezzel egyidejűleg tájékoztatni az áttételről az
igénylőt. A kérelem áttételéről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Ha az igény tizenöt
nap alatt elháríthatatlan okból nem teljesíthető (például az adatok az igényelt csoportosításban
nem állnak rendelkezésre és azok kigyűjtése a határidőn belül objektív okból nem lehetséges,
vagy a kért adatok az érintett szervnél nem állnak rendelkezésre), az igénylőt a határidő lejárta
előtt tájékoztatni kell a késedelem okáról és a válasz várható időpontjáról. Amennyiben az
igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről másolatot kíván
kérni, a másolat készítésével felmerült dologi költségeket az adatkezelő az igénylővel
szemben érvényesítheti. A költség várható összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.
Az igény teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok
közlése ne járjon mások jogainak, vagy a törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok
bizalmasságának sérelmével. Az adatszolgáltatással nem kerülhetnek nyilvánosságra

személyes adatok, minősített adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott, vagy – ha az
adatkezelő szerv vezetője másként nem döntött – „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott adatok.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerheti adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni, olyan
módon, hogy a korlátozottan megismerhető adatok tartalmára megalapozott következtetést ne
lehessen levonni.
A közérdekű adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az
elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes
adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, az
ilyen kérelmek érkeztetésekor ügyelni kell arra, hogy a kérelmező neve az anyag tárgyánál ne
szerepeljen, törvény eltérő rendelkezése hiányában a személyes adatokat az ügy elintézését
követően haladéktalanul törölni kell. A törlésről az ügy előadója kitakarással gondoskodik. Az
igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak
annyiban kezelhetik, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek
megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, és a költségek
megfizetését követően az igénylő személyes adatait – törvény eltérő rendelkezése hiányában –
haladéktalanul törölni kell. Ezzel összefüggésben a keletkezett iratok kezelésére a BM OKF
mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatának függelékeként kiadott Irattári Tervben
meghatározott megőrzési idők irányadók, azonban az igény teljesítéséhez, illetve a költségek
megfizetéséhez szükséges időtartam lejártát követően az igénylő személyes adatait
felismerhetetlenné kell tenni.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül
írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben
értesíteni kell. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő
nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben a BM OKF közreműködésével
január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Az
adatigényekkel kapcsolatos statisztika honlapunkon is megtalálható.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Info tv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a
másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt
ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó
szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. A
keresetet az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, valamint a
költségtérítésre megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet
megindítani.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat, ebben az esetben a pert a bejelentés elutasításáról,
vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve
annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

