Ügyféltájékoztató
közérdekű adat megismerése iránti igény elektronikus úton történő benyújtásához
A közérdekű adat megismerése iránti igény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1)
bekezdés alapján – elektronikus úton is benyújtható.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie,
hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
A 28. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
Ennek megfelelően az Országgyűlési Őrség honlapján közzétett, az Országgyűlési Őrség Belső
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 6/2018. (X.17.) parancsnoki
szabályzatban foglaltak figyelembevételével lehet az E-papír ügyintézést kezdeményezni.
Ki jogosult az eljárásra?
A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Milyen adatokat kell megadni?
- az igényelt adat egyértelmű megjelölését,
- nem természetes személy igénylő esetén annak megnevezését, valamint
- azt az elérhetőséget, amelyen az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás és értesítés az
adatigénylő részére megadható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlési Őrség a közérdekű adat megismerése
iránti igény teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegére vonatkozóan a 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók. Az összegről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően
tájékoztatja.
Ügyintézés határideje
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni az Infotv. 29. § (1) bekezdése
értelmében. Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján a határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható, mely körülményről az igénylő az igény beérkezését követő 15 napon belül
tájékoztatást kap. Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján az igény teljesítésének megtagadásáról,
annak indokáról, valamint az igénylő jogorvoslati lehetőségeiről az igény beérkezését követő
15 napon belül kell az igénylőt értesíteni.
Jogorvoslati lehetőség
Az Infotv. 31. § (1) bekezdése értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

