
A közérdekű adatok megismerésének rendje 
 

1. A közérdekű adat megismerése iránt írásban, szóban vagy elektronikus úton bárki 

kérelmet nyújthat be Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőjéhez (a továbbiakban: 

körjegyző) 

2. A közérdekű adatok megismerésének rendjére vonatkozó korlátokat az Atvt. 19. § (3) 

bekezdése, valamint ugyanezeken szakasz (7) bekezdése tartalmazza. 

3. Az igénylő igényét előterjesztheti szóban, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni, írásban az 

általa írt írásos formában, valamint az e célra rendszeresített formanyomtatványon. Az 

igénybejelentő nyomtatványt jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

4. A szóban benyújtott igényekről a körjegyző jegyzőkönyvet köteles felvenni, azt az írásban 

és elektronikus úton benyújtott igényekhez hasonlóan iktatni, és az igényt a felvett 

jegyzőkönyv alapján teljesíteni kell.  

5. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtható elektronikus formában is 

a korjspb@enternet.hu e-mail címre. 

6. A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) 

egyértelműen és konkrétan megjelölni. 

7. A Körjegyző a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására 

jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. 

8. Az adatot tartalmazó dokumentumról, vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot 

kaphat. A Körjegyző kizárólag a másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban 

felmerült költség mértékéig terjedően – állapíthat meg költségtérítést, amelynek költségét 

az igénylő kérésére előre közölni kell. 

9. 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. 

10. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem 

jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. 

11. Az igényelt adatokat abban az esetben is az igénylő rendelkezésére kell bocsátani, ha az 

a nyilvánosságra hozatala révén egyéb módon bárki számára hozzáférhető, kivéve, ha az 

adat nyilvánosságra hozatalának módját jogszabály rendezi, és annak a körjegyző eleget tett. 

12. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban 

– amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton 

értesíteni kell az igénylőt. Az igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar 

anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza 

meg. 

13. A Körjegyző a tárgyévet követő év január 15. napjáig értesíti az adatvédelmi biztost az 

elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közérdekű adat megismerésére irányuló 

igénybejelentő lap 
 

 

 
Igénylő neve: .............................................................................................................................................. 

Lakcíme (székhelye):................................................................................................................................... 

E-mail címe: ................................................................................................................................................ 

Az igényelt adat pontos leírása: 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Az adattovábbítás igénylő által kért módja:............................................................................................... 

Az adatkérés időpontja:.............................................................................................................................. 

 

 

Nyilatkozat: 

Alulírott kijelentem, hogy az adatigényléssel kapcsolatban felmerülő költségeket viselem, azt az 

Önkormányzat által kiállított számla ellenében megfizetem. 

 
 

Sümegprága, ……………. év…………………………………. hónap ……… nap 

 

 

 

 _________________________ 

  Igénylő 

 


