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11/2020. (IX.25.) SZÁMÚ
POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES UTASÍTÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál a
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 30. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
törvény végrehajtása érdekében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja
alapján, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére az Info. tv. és
jelen utasítás rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor.

I.

Fejezet

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA
1.1.

Jelen utasítás meghatározza Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Önkormányzat és Hivatal) esetében a
Hivatal kezelésében levő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét.

1.2.

Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban
álló valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre.

1.3.

Jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységére
vonatkozó, vagy a közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett
közérdekű adatok, valamint közérdekből nyilvános adatok teljes körére. Jelen
utasításnak a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit a
közérdekből nyilvános adatok megismerésére is megfelelően alkalmazni kell.

1.4.

Az utasítás hatálya a közhitelű nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti
kérelmekre nem terjed ki.

Telefon: +36 94/520-124
Fax:+36 94/313-172
Web: www.szombathely.hu

II.

Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.1.

Jelen utasítás alkalmazása során:
a) közérdekű adat: az Info. tv. 3. § 5. pontjában meghatározott közérdekű adat,
valamint az Info. tv. 3. § 6. pontjában, 26. § (2)-(3) bekezdéseiben és 27. § (3)
bekezdésében meghatározott közérdekből nyilvános adat;
b) adatfelelős szervezeti egység: a Hivatal azon belső szervezeti egysége,
amely az egyes közérdekű adatok tekintetében az adatok kezeléséért és az
adatigénylés teljesítéséért felel.

2.2.

Jelen utasítás az Info. tv.-nyel – különösen annak III. fejezetében foglaltakkal –
együtt értelmezendő és alkalmazandó.

III.

Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGÁNAK TARTALMA
3.1.

Az Önkormányzat és a Hivatal, mint helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe
tartozó ügyekben, így különösen:
- az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására,
- az önkormányzati vagyon kezelésére,
- a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
- a piaci szereplők, a magánszervezetek és magánszemélyek részére különleges
vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan
köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

3.2.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) ülésének
előterjesztése, jegyzőkönyve, határozata és melléklete, valamint rendelete
nyilvános ülés esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében az állampolgárok számára nyilvános, a honlapon elérhető, arról másolat
igényelhető, továbbá a betekintési jogot biztosítani kell.

3.3.

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntése – az Info. tv. 3. § 2. pontjában
meghatározott személyes adat, valamint az Info. tv. 27 § (3) bekezdésében
foglaltak kivételével – közérdekű adat.

IV.

Fejezet

KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA
4.1.

Az Önkormányzat és a Hivatal lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű
adatokat – a 4.2. és 4.3. pontban meghatározott korlátokat figyelembe véve – erre
irányuló igény esetén bárki megismerhesse.

4.2.

A közérdekű adat nem ismerhető meg, ha törvényben meghatározott minősített
adatnak minősül.
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4.3.

A közérdekű adatok korlátozottan ismerhetők meg,
a) ha a megismerést törvény az Info. tv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott
okból korlátozza,
b) ha a megismerés olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való
hozzáférést eredményezne, amelynek a megismerése az üzleti tevékenység
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
c) ha az Önkormányzat vagy a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalára irányuló eljárás során a döntés megalapozását szolgálják – a
keletkezésüktől számított tíz évig,
d) ha a döntés megalapozását szolgáló adat további jövőbeli döntés megalapozását
is szolgálja, vagy a megismerése az Önkormányzat vagy a Hivatal törvényes
működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné – a döntést követő tíz évig.

V.

Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY BENYÚJTÁSA
5.1.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt bármely természetes személy, jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az alábbiak szerint
nyújthat be, szóban, írásban vagy elektronikus úton az Önkormányzathoz és a
Hivatalhoz.

5.1.1. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet azonnal szóban teljesíteni, ha az
igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő és az adatigénylés így
teljesíthető, továbbá
a) az igényelt adat az Önkormányzat honlapján, vagy más módon jogszerűen
már nyilvánosságra került;
b) az igényelt adat a Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali
elérhetőségére vonatkozik; vagy
c)
az igény az Önkormányzat, illetve a Hivatal eljárására, hatáskörére, az
alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.
5.1.2. A szóban benyújtott azon igényről, amelyre az igénylő írásbeli választ vár, vagy
amely nem teljesíthető azonnali szóbeli tájékoztatás alapján, az ügyfélszolgálat,
illetve a kérelem címzettje jegyzőkönyvet készít, amit haladéktalanul továbbít az
adatfelelős szervezeti egységhez.
5.1.3. Az írásbeli igényt személyesen Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában, postai úton a 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. címre, telefaxon
a 94/328-148 számra vagy elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelmet a
címzett, illetve az ügyfélszolgálat haladéktalanul továbbítja az adatfelelős
szervezeti egységhez.
5.2.

Az igénylő kérheti
a) a közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,
b) a közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,
c) a közérdekű adatokat tartalmazó iratokról a 7.8. és 7.9. pontok szerint történő
másolat készítését.
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5.3.

Amennyiben a szóban, vagy írásban/elektronikus úton benyújtott adatigénylés
címzettje nem tudja meghatározni az adatfelelős szervezeti egységet, az
adatigénylést továbbítja a jegyzőnek, aki az igénybejelentés tartalma alapján kijelöli
az adatfelelős szervezeti egységet.

VI.

Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY TELJESÍTÉSÉNEK
ELŐKÉSZÍTÉSE
6.1.

A benyújtott igények teljesítésére vonatkozó dokumentumot az adatfelelős
szervezeti egység készíti elő, az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő
alatt.

6.2.

Az adatfelelős szervezeti egység az igényt – annak tartalma alapján – a beérkezést
követő 3 napon belül köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy:
a) tartalmazza-e az igénylő nevét, megnevezését és tájékoztatásra, értesítésre
szolgáló elérhetőségét
b) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e;
c) az igényelt adatokat a Hivatal kezeli-e;
d) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e;
e) az igényelt adatok tartalmaznak-e személyes adatot, minősített adatot, védett
ismeretet, szerzői művet, döntés megalapozását szolgáló adatot, vagy egyéb
korlátozás alá eső adatot;
f)
az igényelt adatok közzétételre kerültek-e a www.szombathely.hu oldalon;
g) az adatszolgáltatás okoz-e külön költséget.

6.3.

Ha az igénylő a kért adatot nem jelölte meg pontosan, vagy nem tudja pontosan
megjelölni, az adatfelelős szervezeti egység – amennyiben lehetséges, már a
kérelem benyújtásakor – segítséget nyújt; a beazonosíthatatlan adatigénylés
esetén a kérelmezőt megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.

6.4.

A kérelem teljesítéséhez szükséges adatok pótlására történő felhívás
elkészítésének ideje és az abban megjelölt teljesítési határidő alatt az Info. tv-ben
előírt adatigénylésre vonatkozó határidő nyugszik.

VII.

Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY TELJESÍTÉSE ÉS
MEGTAGADÁSA
7.1.

A Hivatal a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget,
amennyiben nincs eljárási akadály, előzetes tájékoztatási kötelezettség vagy
előzetesen eldöntendő kérdés.

7.2.

Abban az esetben, ha olyan adat megismerésére irányul az igénylés, amelyet külön
jogszabály szerinti módon már kötelezően közzétettek, az adatigénylést az
adatfelelős szervezeti egység ügyintézője teljesíti, elsősorban az adat
fellelhetőségének pontos megjelölésével.
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7.3.

Az adatigénylés teljesítéséről vagy a teljesítés megtagadásáról szóló előkészített
válaszlevelet az adatfelelős szervezeti egység indokolással ellátott véleményével
együtt a jegyzőhöz továbbítja.

7.4.

A továbbított kérelem teljesítéséről, illetve teljesítésének megtagadásáról a jegyző
dönt. A jegyző a kérelem előkészített teljesítését, illetve teljesítésének
megtagadását továbbítja az adatvédelmi felelősnek, aki a döntés adatvédelmi
megfelelőségét ellenjegyzésével tanúsítja.

7.5.

Különösen összetett adatvédelmi kérdés felmerülésekor az adatvédelmi felelős – az
7.4. pont szerinti ellenjegyzése előtt – a kérdés eldöntésében külső adatvédelmi
szakjogász segítségét veszi igénybe.

7.6.

A jelen utasításban foglalt eljárás során ügyelni kell arra, hogy még az esetleges,
7.5. pontban foglalt külső segítségkérés is megtörténhessen az Info. tv.-ben foglalt
eljárási határidőn belül.

7.7.

Az adatigénylésnek – amennyiben az a Hivatalnak aránytalan nehézséggel nem jár
– az igénylő által kívánt módon kell eleget tenni.

7.7.1. Amennyiben az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, azt az
adatfelelős szervezeti egység vezetője, vagy az általa megbízott ügyintéző
teljesíti.
7.7.2. Amennyiben az igénylő a közérdekű adatokról másolat készítését kérte, abban
az esetben azt – a 7.8. és a 7.9. pontokra figyelemmel – az adatfelelős
szervezeti egység vezetője vagy az általa megbízott ügyintéző készíti elő.
7.8.

Amennyiben a közérdekű adat igénylése az adatokat tartalmazó dokumentumról,
vagy dokumentumrészről történő másolat készítésével jár, az adatfelelős szervezeti
egység vezetője felelős azért, hogy a másolat az eredetivel megegyező adatokat
tartalmazza.

7.9.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető
adatot is tartalmaz, az adatfelelős szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy a
másolaton a meg nem ismerhető adat felismerhetetlen legyen.

7.10. A Hivatal a közérdekű adatot tartalmazó másolat készítéséért költségtérítést
állapíthat meg. A fizetendő költségtérítés összegét a Hivatal önköltség-számítási
szabályzata alapján, az Info. tv. és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet
rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítani. A várható költségtérítés összegét
az igénylővel előre közölni kell.
7.11. A költségtérítés megállapításáról az adatfelelős szervezeti egység javaslata alapján
a jegyző dönt.
7.12. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem vállalja, tájékoztatni kell, hogy
az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amely
nem okoz meg nem térülő költséget (pl. betekintés).
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7.13. Az igény teljesítésének megtagadásáról indokolással, valamint a jogorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatással együtt, a jegyző az igény beérkezését követő 15
napon belül írásban értesíti az igénylőt.
7.14. Az adatigénylés teljesítése különösen akkor tagadható meg, ha:
a) azonos igénylő egy éven belül azonos adatkörre irányuló kérelmet nyújt be,
feltéve, hogy az igényelt azonos adatkörben változás nem történt;
b) az igénylő nem adja meg nevét, megnevezését, valamint azt az elérhetőséget,
amelyen számára tájékoztatás és értesítés adható;
c) a közérdekű adat az utasítás 4.2. vagy 4.3. pontjában meghatározott korlátozás
alá esik.
7.15. Az utasítás 4.3. pont c) alpontjától a jegyző a közérdek súlyának mérlegelésével
eltérhet.
7.16. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt az adat
keletkezésétől számított tíz év elteltével – a 4.3. pont c) és d) alpontja esetében is –
teljesíteni kell.

VIII.

Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1.

Jelen utasítás az aláírását követő napon lép hatályba.

8.2.

Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2017. (I.19.)
számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatról.

8.3.

Jelen utasítás az Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.szombathely.hu
címen, az általános közzétételi listában közzétételre kerül.

8.4.

Az állampolgárok teljes körű tájékoztatása érdekében jelen utasítás – 8.3. pont
szerinti – közzétételével egyidejűleg, azzal egy menüpontban az Info. tv. mindenkor
hatályos III. fejezete is közzétételre kerül a www.szombathely.hu honlapon.

8.5.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az elutasítások
indokairól az Info. tv. 30. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése, és az
abban foglaltakról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
részére a tájékoztatás előkészítése az adatvédelmi felelős feladata.

Szombathely, 2020. szeptember 25.

/: Dr. Nemény András :/
polgármester

/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző
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