A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
a közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai

Adatkezelő, közfeladatot ellátó szerv: Zuglói Önkormányzati Rendészet (továbbiakban:
ZÖR)
A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki
igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt, a ZÖR alábbi
elérhetőségein.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
Írásban, postai úton
ZÖR, 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Elektronikusan
Központi e-mail cím: info@zugloirendeszet.hu
valamint irodavezeto@zugloirendeszet.hu
Személyesen (szóban vagy írásban)
hivatali munkaidőben, hétfőtől péntekig 08.00 – 16.30 óráig.
Szervezeti egység neve: Titkárság
Elérhetősége: telefon: +36 1 211 22 33

e-mail: irodavezeto@zugloirendeszet.hu

A közérdekű adatigényléshez az adatigénylőnek szükséges feltüntetnie
-

nevét;
nem természetes személy igénylő esetén, megnevezését;
azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és értesítés megadható;
amennyiben az adatigényléssel kapcsolatban költségtérítésre kerül sor, abban az
esetben a számla kiállításához szükséges adatokra is szükség lesz.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés
pontosítására. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15
napon belül eleget kell tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra

vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az adatkezelő alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy
alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai
eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról
vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A
másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően –
költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően a
ZÖR tájékoztatja. Az igénylő a ZÖR tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül
nyilatkozik arról, hogy az igénylését a költségtérítés vállalásával fenntartja-e. Ha az igénylő
az igényét fenntartja, a költségtérítést a megállapított, de legkevesebb 15 napos határidőn
belül köteles az adatkezelő részére megfizetni. A tájékoztatás megtételétől az igénylő
nyilatkozatának a ZÖR-höz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.
Az adatigénylésnek a ZÖR nem köteles eleget tenni, ha
-

-

az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban
változás nem állt be;
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.

A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy
a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános
forrás megjelölésével is teljesíthető.
Ha a ZÖR a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett
törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti, amely jelen
esetben: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Cím: 1145 Budapest,
Pétervárad u. 2., Telefon: +36 1 8729 100, E-mail: hivatal@zuglo.hu
Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 15 napon belül írásban, vagy – ha az
igényben az elektronikus levelezési címét is közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az
igénylőt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak
közérthető formában nem lehet eleget tenni.
A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő
bírósághoz is fordulhat, amely soron kívül jár el: Pesti Központi Kerületi Bíróság, Címe: 1055
Budapest, Markó u. 25., Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf: 28., Központi telefonszám: +36 1
354 6000.

