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Heves Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

A közérdekű adat megismerése iránti igény elintézésének rendje 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban: Heves 
MKI) vonatkozó közérdekű adatok találhatóak a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(www.heves.katasztrofavedelem.hu) honlapján, a „Szervezeti információk” menüpontban 
található Közérdekű adatok adatbázisában. 
 
Kérjük, hogy igénye benyújtását megelőzően győződjön meg arról, hogy a megismerni kívánt 
adat hozzáférhető-e a fenti honlapon, a Közérdekű adatok adatbázisa tartalmazza-e, mert ezekben 
a listákban számos, közérdeklődésre számot tartó információ ismerhető meg 
 
A közérdekű adat megismerése iránti kérelmet szóban, írásban vagy elektronikus úton, a 
heves.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre, elektronikus levélben bárki igényt nyújthat be a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  
 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az adatot kezelő 
szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem kézhezvételekor haladéktalanul megvizsgálja, hogy a 
kérelem teljesítéséhez szükséges alábbi alapvető információk rendelkezésre állnak-e: 
a) az igénylő neve vagy megnevezése; 
b) az értesítések és a válasz megküldéséhez szükséges elérhetőség; 
c) az igényelt adatok pontos meghatározása; 
d) nyilatkozat arról, hogy az adatokat részére milyen formában kell rendelkezésre bocsátani. 
e) kötelezettségvállalás a dologi költségek megfizetéséről.  
 
Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges adatokat – ideértve azt 
az esetet is, ha az adatigénylő a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni – a 
adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul, de legkésőbb az igény kézhezvételét követő 3 napon belül 
felveszi a kapcsolatot az igénylővel és – a tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a 
megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározása érdekében. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem pontosításának elmulasztása esetén figyelmezteti az 
adatigénylőt arra, hogy amennyiben a pontosítást elmulasztja, igényének teljesítése részben vagy 
egészben meghiúsul. 
 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az 
igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz 
eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az 
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal 
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni 
kell. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény 
pontosítására. 
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Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, úgy az adatigényt a Heves MKI 
haladéktalanul, de legkésőbb az igény kézhezvételét követő 8 napon belül továbbítja a közérdekű 
adatot kezelő szervnek. Az igény áttételéről a Heves MKI egyidejűleg az adatigénylőt is 
tájékoztatja. 

Az adatigénylésnek az adatot kezelő, közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a 
részében, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 
adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem 
állt be. Továbbá akkor sem, 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. 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy - 
ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az 
igénylőt. 
 
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. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában 
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével 
is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető 
formában nem lehet eleget tenni. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem 
tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az 
általa értett más nyelven fogalmazza meg. 
 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül, az igénylő másolatot kaphat. A Heves MKI az adatigénylés teljesítéséért – az azzal 
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, a közérdekű 
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatja. 
 
Az igénylő a fentiekben részletezett tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik 
arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a 
Heves MKI-hoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre 
álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Heves 
MKI által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a Heves MKI részére megfizetni. 
 
Ha az adatigénylés teljesítése a Heves MKI alaptevékenységének 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 kormányrendeletben meghatározott összeget, az 
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 
teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Heves MKI alaptevékenységének ellátásához 
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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 igénylőt 
az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

Az igény teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok közlése 
ne járjon mások jogainak, vagy törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok 
bizalmasságának sérelmével.  

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a Heves MKI felismerhetetlenné teszi olyan 
módon, hogy a korlátozottan megismerhető adatok tartalmára megalapozott következtetést ne 
lehessen levonni, ugyanakkor az igénylő által megismerhető adatok ne essenek kitakarás alá. 

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, 
és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

Az igényt benyújtó személyes adatainak kezelése  

A közérdekű adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető, kivéve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
29. § (1b) bekezdése szerinti nevet és elérhetőséget. 

Az igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak 
annyiban kezelhetőek, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek 
megfizetését és az azonos igénylőtől, egy éven belül beérkezett jelleg ellenőrzését – 
elengedhetetlenül szükséges. Az adatigény beérkezésétől számított 1 éves időtartam lejártát 
követően az igénylő személyes adatait a Heves MKI az ügyiratokból haladéktalanul törli. A 
törlésről az ügy előadója kitakarással gondoskodik. 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi tisztviselője: 

Dr. Andráskó Katalin  
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatala  
3300 Eger, Klapka György u. 11.  
Telefon: 06/36/510-230 
Telefax: 06/36/312-015 


