A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
az XV Média Nonprofit Kft.-nél

Tisztelt Látogató!
Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a
közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát,
valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza
meg.
Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő
és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.
Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli”.
Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános
adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a szabályzatban foglalt, az igények benyújtásával
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon),
írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (info @ xvmedia . hu címen) bárki
igényt nyújthat be.
Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia:






az igénylő neve (személyazonosság igazolása nem kérhető) / nem természetes személy
igénylő esetén megnevezése,
az igénylő választása szerint e-mail címe vagy levelezési címe,
az igényelt adatok pontos meghatározása,
nyilatkozat arra nézve, hogy másolat készítését igényli-e,
másolat igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy
elektronikusan).

A szóban előterjesztett igény szóban is teljesíthető, ha az az igénylőnek megfelel.

Amennyiben a telefonon vagy szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az
igénylésről feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének
teljesítésére írásban kerül sor.
Az adatigénylésnek közérthető formában, és – amennyiben a kérés nem aránytalan – az
igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk, az igény teljesíthető az adatot
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra
jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni. Az
adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában
nem lehet eleget tenni.
Az XV Média Nonprofit Kft méretéhez képest nagyszámú adat esetén az adatszolgáltatást 30
napon belül kell teljesíteni. A határidő meghosszabbításáról az igénylőt az igény
beérkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylés teljesítéséért az az XV Média Nonprofit Kft. az alábbi esetekben
költségtérítést kérhet.




Ha az adatigénylés teljesítése az XV Média Nonprofit Kft alapfeladatainak ellátását
végző munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az adatigénylés
munkaerőforrás költségének okán.
Az esetlegesen az igényelt adatokhoz felhasznált adathordozó árának okán.
Az igényelt adatok, igénylőhöz történő eljuttatási költségének okán,

Az esetleges költségtérítési igényről, és annak mértékéről, az igénylőt az igénylés benyújtását
követő 8 munkanapon belül tájékoztatni kell. Az igénylő a költségtérítés megfizetésével
kapcsolatban a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles nyilatkozni.
Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy adatigénylését a költségeket vállalva is fenntartja, akkor
azt a nyilatkozattól számított 15 napon belül az XV Média Nonprofit Kft részére köteles
átutalással vagy készpénzben megfizetni. Az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15
napba, a tájékoztatás és az igénylő válasznyilatkozata között eltelt idő nem számít bele. Az
adatigénylés a költségtérítés elfogadása esetében csak a pénz beérkezését követően
teljesíthető. Amennyiben a költségtérítés megfizetése folyamán bizonyos személyes adatok
kezelésére kerülne sor, akkor azokat az adatigénylés teljesítése után azonnal meg kell
semmisíteni.
Az esetlegesen elutasításra kerülő igénylésekről, az XV Média Nonprofit Kft. nyilvántartást
vezet, s legkésőbb a tárgyévet követő év január 31.-ig, ezekről tájékoztatja a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, ahol jogorvoslat is kérhető.
Közérdekű adatigénylés benyújtása előtt érdemes megnézni a www.xvmedia.hu weboldal közérdekű
információkat tartalmazó részeit is.

