
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézésének eljárási szabályai 

a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál 

 

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) közérdekű 

adat megismerése iránt szóban1, írásban, vagy a nograd.titkarsag@katved.gov.hu elektronikus 

levélcímre terjeszthető elő adatigény. 

 

Javasoljuk, hogy a közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtását megelőzően győződjön meg 

arról, hogy a megismerni kívánt adatot az Igazgatóság közzétételi listái tartalmazzák-e, hiszen 

azokból számos, közérdeklődésre számot tartó információ tölthető le. A közérdekű adat 

megismerésére irányuló igények intézése soron kívül történik. 

 

Honlapunkon részletes tájékoztatást kaphat a katasztrófavédelem feladatairól, az egyes szervezeti 

egységeket bemutató leírások támpontot adhatnak a tekintetben, hogy az Önt érdeklő közérdekű 

adatok tekintetében az Igazgatóság adatkezelőnek minősül-e. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igények megválaszolását az Igazgatóság az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az 

Igazgatóság adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó 

szabályzatában rögzítettek alapján - veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől 

való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével -, az 

alábbiak szerint végzi: 

 

Közérdekű adat: 

 

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy 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 benyújtásának módja: 

 

Közérdekű adatokra vonatkozó információ beszerezhető közvetlenül az Igazgatóság honlapjáról 

(http://nograd.katasztrofavedelem.hu). A honlap „Közérdekű adatok” menüpontjában tekinthetőek 

meg a jogszabályok előírásának megfelelően kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok.  

 

Információ kérhető személyesen vagy postai úton: 

Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 

                                                 
1 A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 

1. § (2) bekezdése értelmében a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani. 
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Elektronikusan: 

nograd.titkarsag@katved.gov.hu 

 

Telefonon: 

+36 (32) 521 – 030 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje: 
 

Az Igazgatóság adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik. Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem 

kézhezvételekor, hatáskör, illetékesség megléte esetén, haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelem 

teljesítéséhez szükséges alapvető információk rendelkezésre állnak-e: 

 

a.) az igénylő neve vagy megnevezése, 

b.) az értesítések és a válasz megküldéséhez szükséges elérhetőség, 

c.) az igényelt adatok pontos meghatározása, 

d.) nyilatkozat arról, hogy az adatokat részére milyen formában, módon kéri rendelkezésre bocsátani, 

e.) a kötelezettségvállalás a dologi költségek megfizetéséről. 

 

Amennyiben az igény nem tartalmazza a teljesítéshez szükséges adatokat – ideértve azt az esetet is, 

ha az adatigénylő a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni – az adatvédelmi 

tisztviselő haladéktalanul, de legkésőbb az igény kézhezvételét követő három napon belül felveszi a 

kapcsolatot az igénylővel és – a tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a megismerni 

kívánt adatok körének pontos meghatározása érdekében. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő figyelmezteti az igénylőt arra, hogy amennyiben a kérelem pontosítását 

elmulasztja, igényének teljesítése részben vagy egészben meghiúsul. 

 

Abban az esetben, ha az igényelt adatot már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az 

Igazgatóság az adatigényt ezen nyilvános forrás megjelölésével válaszolja meg. 

 

Az igényelt 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 kért adatokkal. 

 

Amennyiben az igényelt adat kezelője nem az Igazgatóság, mint megkeresett szerv, úgy az adatigényt 

az Igazgatóság elutasítja, és a megkeresőt tájékoztatja arról, hogy a kért közérdekű adatokat mely 

szervtől igényelheti. 

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Igazgatóság az igény beérkezését követő 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.2 Amennyiben az igény 15 nap 

alatt nem teljesíthető, különösen, amennyiben az adatok az igényelt csoportosításban nem állnak 

rendelkezésre és azok kigyűjtése a határidőn belül objektív okból nem lehetséges, vagy az igény 

nagyszámú, nagy terjedelmű adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható.3 Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni 

kell. 

                                                 
2 A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 

1. § (3) bekezdése értelmében a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő az igény beérkezését 

követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek a beérkezését követő 15 napon belül való 

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. 
3 A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 

1. § (4) bekezdése értelmében a határidő egy alkalommal 45 nappal hosszabbítható meg, ha az igénynek a beérkezését 

követő 45 napon belül való teljesítése a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását 

továbbra is veszélyeztetné. 
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Ha az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumokról, dokumentumrészekről másolatot kíván 

kapni, a másolat készítésével felmerült dologi költségeket az Igazgatóság az igénylővel szemben 

érvényesítheti. 

 

A költségtérítés összegéről, valamint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének a 

másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az adatvédelmi tisztviselő az igény 

beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. 

 

Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az 

igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az Igazgatósághoz 

való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem 

számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az Igazgatóság által megállapított, 

legalább 15 napos határidőben köteles az Igazgatóság részére megfizetni. 

 

Amennyiben az igénylő a költségtérítésre vonatkozó kalkulációban foglaltakat elfogadja, és az 

összeget az Igazgatóság részére, a kapott tájékoztatásban szereplő adott bankszámlaszámra megfizeti, 

az adatigényt az Igazgatóság az ügyintézési határidőből még rendelkezésre álló időn belül teljesíti. 

Ha az Igazgatóság költségtérítést állapít meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi 

megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. 

 

Az igény teljesítése során az Igazgatóság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közérdekű adatok 

közlése ne járjon mások jogainak, vagy törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok 

bizalmasságának sérelmével. 

 

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolatban a meg nem ismerhető adatot az Igazgatóság felismerhetetlenné teszi olyan 

módon, hogy a korlátozottan megismerhető adatok tartalmára megalapozott következtetést ne 

lehessen levonni, ugyanakkor az igénylő által megismerhető adatok ne essenek kitakarás alá. 

 

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Igazgatóság adatvédelmi 

tisztviselője minden évben, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben meghatározott határidőig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságot. 

 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, 

amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 

megfizetéséhez, vagy annak megállapításához szükséges, hogy azonos igénylő által, egy éven belül, 

azonos adatkörre irányulóan benyújtott igényről van-e szó. A benyújtástól számított egy év elteltével, 

illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. (A 

törlésről az ügy előadója kitakarással gondoskodik.) 

 

 

Az Igazgatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Szikora Viktória tű. főhadnagy 

Szolgálati helye: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatal 

Elérhetősége: szikora.viktoria @katved.gov.hu, +36/32/521-030 
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