
Közérdekű adatok igénylésének részletes szabályozása 

1. Az ügymenet 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása szóban, írásban 

(kötetlenül, vagy a letölthető nyomtatvány használatával), elektronikus 

formában, az igénylő nevének és elérhetőségének feltüntetésével történhet. 

Postacím:Soproni Városfejlesztési Kft. 

(9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.) 

Email cím: (elektronikus kérelem benyújtása esetén):  kelemen.imre@sopron-

ph.hu 

Telefonszám: +36 99 780 633 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos 

felvilágosítás kérhető: 

Borsné Kelemen Klára adatvédelmi tisztviselőtől 

cím: Soproni Városfejlesztési Kft. 

e-mail: borsne.svf@gmail.com 

(9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.) 

Telefon:  +36 99 780 630 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésére vonatkozó 

eljárás rendje. 

a. A kérelmet megvizsgáljuk arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza –e az 

igénylő nevét és az elérhetőségét, ezek hiányában a kérelem elutasításra 

kerül. 

b. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt felhívjuk az igény 

pontosítására. 

c. A kérelmet megvizsgáljuk, hogy 

o a kért adat valóban közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános 

adatnak minősül-e az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 

-a  és 26.§ -a  rendelkezései alapján 

o  kell-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra, a 

döntés előkészítése során keletkezett adatokra, illetve az 

adatigénylés teljesítésének egyéb mérlegelési szempontjaira 

vonatkozó rendelkezéseit. 

d. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt felhívjuk az igény 

pontosítására. 

https://www.bpxv.hu/nyomtatvany/igenybejelentes-kozerdeku-adat-megismeresere
mailto:kelemen.imre@sopron-ph.hu
mailto:kelemen.imre@sopron-ph.hu


e. Az adatigénylésre a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon 

belül adunk választ. 

f. Jelentős terjedelmű vagy nagy számú adat esetén, továbbá, ha az 

adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár 15 napon belül 

értesítjük az igénylőt a határidő újabb 15 nappal történő 

meghosszabbításáról, ekkor az igény teljesítésére annak benyújtásától 

számított 30 napon belül kerül sor. Ugyanezen határidőn belül 

tájékoztatjuk az igénylőt az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést 

nem igénylő lehetőségeiről is. 

g. Az adatigénylő nevére (megnevezésére) és elérhetőségére vonatkozó 

adatok a kérelem benyújtásától számított egy évig, vagy amennyiben a 

megállapított költségtérítés megfizetésére csak később került sor, úgy a 

költségtérítés megfizetéséig megőrizhetőek! 

h. A közérdekű adatokkal kapcsolatos igényeket elsődlegesen írásban kell 

teljesíteni, az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az 

igénylő szóban kéri a választ, és a válasz számára kielégítő és 

o az igényelt közérdekű adat az adatkezelő honlapján vagy más 

módon jogszerűen már nyilvánosságra került, vagy 

o az igény az adatkezelő működésére, eljárására, az alkalmazott 

jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető, 

vagy 

o teljesítésére külön jogszabály rendelkezései irányadók. 

Abban az esetben, ha a szóban előterjesztett igény azonnal nem válaszolható 

meg, az igénylő tájékoztatást kap arról, hogy igényének teljesítésére írásban 

kerül sor. 

 


