Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt közérdekű adat) a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az
elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, továbbá a közérdekű adatok
elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25. )
Kormányrendelet előírásain és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának XXVIII. Fejezetének A Katasztrófavédelem szervei által kezelt
közérdekű adatok megismerésével összefüggő szabályain alapul.
A 2011. évi CXII. törvény alapján
Közérdekű adat:
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésével keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a
hatáskörre és illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére
is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint
a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény módja:
Információ beszerezhető közvetlenül a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról
(http://nograd.katasztrofavedelem.hu):
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjának „Szervezeti információk”
megnevezésű menüpontjában a „Közérdekű adatok adatbázisa” megjelölésű alpontjában
tekinthetőek meg a jogszabály által kötelezően nyilvánosságra hozandó közérdekű adatok.
Információ kérhető:
Személyesen, írásban:
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarján
Szent Flórián tér 1.
3100

Elektronikusan:
nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Telefonon/Telefaxon:
Telefon: 06 (32) 521 – 030
Telefax: 06 (32) 521 – 031
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat
be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
igazgatóság az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor a fenti 15 napos határidő egy
alkalommal további 15 napra meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15
napon belül tájékoztatni kell.
Akkor, ha az adat igénylés teljesítése megtagadásra kerül, annak indokaival és az adatigénylőt a
2011. évi CXII. törvényben szereplő jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt 8
napon belül írásban, vagy – amennyiben az igénylő elektronikus levelezési címét közölte –
elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
Az adatigénylésre mellőzhető a válaszadás abban az esetben, ha az igénylő nem adja meg a nevét,
nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőségét, amelyen a
számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, illetve az
adatigénylés azon részére sem kötelező a válaszadás, 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 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 adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért költségtérítés állapítható
meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. Az
adatigénylőnek a tájékoztatást követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a költségek
ismeretében az igénylését fenntartja-e. Amennyiben az adatigénylő az igényét fenntartja a
költségtérítést a megállapított, legalább 15 napos határidőben és módon köteles megfizetni.

A költségtérítés mértékének meghatározásakor az alábbi költségelemek vehetők figyelembe a
2015. évi CXXIX. törvény alapján:
–
–
–

az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének
költsége,
ha az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költsége.

Az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely szakában az állapítható meg, hogy az igényelt
adat kezelője nem a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, úgy azt haladéktalanul köteles
továbbítani a közérdekű adatot kezelő szervnek, egyidejűleg a bejelentőt az áttételről tájékoztatni
kell.
Amennyiben az igény 15 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.
Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetőek, amennyiben az az igény teljesítéséhez
és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges, amennyiben törvény
másként nem rendelkezik.
A közérdekű adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető.
Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait
haladéktalanul törölni kell. Ezzel összefüggésben a keletkezett iratok kezelésére a BM OKF
Iratkezelési Szabályzatának függelékeként kiadott Irattári Tervben meghatározott megőrzési idők
irányadóak, azonban az igény teljesítéséhez, illetve a költségek megfizetéséhez szükséges időtartam
lejártát követően az igénylő személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni.
Az igény teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok közlése ne
járjon mások jogainak, vagy törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok bizalmasságának
sérelmével.
Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné téve kaphatja csak meg a
kért adatot az igénylő.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot az elutasított igényekről és annak okairól.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
belső adatvédelmi felelőse:
Dr. Szőllős Márta tű. szds.
jogtanácsos
Telefon: +36-32-521-030
Fax:
+36-32-521-031
E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

