
 
Tájékoztatás a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok igénylésének szabályairól 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, 
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé 
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e 
törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 
 
 
1. Az igény benyújtása 
 
Közérdekű adat, illetve közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. 
 
Az igény benyújtásának módja 
Írásban: Zuglói Egészségügyi Szolgálatnak címezve a 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. címre  
Telefaxon: + 36 1 383 6574 fax számra 
Elektronikus úton: zesz-igazgatosag@zesz.hu e-mail címre 
Személyesen szóban: előzetes egyeztetés alapján (tel.: + 36 1 469-4689) 
 
Az igénylőnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy a választ hová és milyen formában kéri eljuttatni. 
Amennyiben az Igénylő az adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, elegendő csak a nevét és 
az elektronikus levélcímét megadnia. Amennyiben postai úton kéri a választ, nevét és levelezési címét 
kérjük megadni. 
Költségtérítés-köteles adatszolgáltatás esetén a számla szabályszerű kiállítása érdekében az igénylő 
a székhelyét/lakcímét is köteles megadni. 
 
 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 
 
Az adatszolgáltatást az igénylő által kívánt formában és módon teljesítjük a lehető legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban az adatigénylés tudomásunkra jutásától (a hivatali időn túl érkező igénylések 
esetén a következő munkanaptól számítva), illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától 
számított 15 napon belül. Ha azonban az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra 
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az Intézmény alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár a határidő egy alkalommal 15 
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 
tájékoztatjuk. 
 
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt felhívjuk az igény pontosítására. 
 
Nem kötelező az adatigénylést teljesíteni, 

a) abban a részben, amely az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre 
irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban 
változás nem állt be, vagy 

b) ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, 
valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely 
tájékoztatás és értesítés megadható. 

 
Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 
 
Az Intézmény gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló 
adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 
adatigénylés az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony 
típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése 
időpontjának megjelölésével is teljesíthető. 
 
 
3. Költségtérítés 
 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. 
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Az Info tv. 29. §-ában foglaltak alapján az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült 
költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az 
igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon 
belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő 
nyilatkozatának megérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 
határidőbe nem számít bele.  
 
A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, 
valamint 
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához  
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével 
összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 
 
Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a felhívásban meghatározott, legalább 15 
napos határidőben köteles megfizetni. Ha az adatigénylés teljesítése az alaptevékenységünk 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a 
dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, 
illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeget, 
az adatigénylés a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kerül 
teljesítésre. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az alaptevékenységünek ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum 
vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az 
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az igény 
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk. 
 
A költségtérítés mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján állapítjuk meg. 
 
 
3. Az igény teljesítésének megtagadása 
 
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az adatigénylőt az Infotv. 
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül (adatközlést 
postai úton kérő adatigénylés esetén legkésőbb a 15. napon feladott levélben, vagy amennyiben az 
adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan) 
tájékoztatjuk. 
 
 
4. Jogorvoslat 
 
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pesti Központi 
Kerületi Bíróságon (cím: 1055 Budapest, Markó utca 25., postacím: 1887 Budapest, Pf. 28.) keresettel 
élhet. 
 
Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1530 Budapest Pf. 5. - 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok megismeréséhez 
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
áll fenn. 
 
Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve 
a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. 
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés 
összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést 
tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy 
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye 
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon 
belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak 
van helye. 


