Közérdekű adatok hozzáférhetősége, és
adatvédelem Erdőkertesen
A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőse
tel: 28-595-050, e-mail: jegyzo@erdokertes.hu

Vargáné

Rajna

Ágnes

jegyző

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. § (1) bekezdése
értelmében „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, valamint arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetve
terjessze.”
A közérdekű adat fogalmát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény határozza meg. Ennek értelmében közérdekű
adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére
vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől”.
Az Alkotmányban foglalt jog érvényesülését ugyanezen törvény 20.§-a biztosítja annak
kimondásával, miszerint „a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot
kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül, közérthető formában tesz eleget.”
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 19. § (1) alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe
tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását. Ennek érdekében e szervek évente értesítik az adatvédelmi biztost a személyes
adatokkal, illetve a közérdekű adatokkal kapcsolatos elutasított igényekről, valamint az
elutasítások indokairól.
A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton igényt
nyújthat be. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
– az igényelt adat az önkormányzat honlapján vagy más módon jogszerűen már
nyilvánosságra
került,
–
az
igénylő
szóban
kéri
a
választ,
illetve
az
számára
kielégítő,
– az igény az önkormányzat, illetve a hivatal eljárására, az alkalmazott jogszabályokra
vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.
Írásban az igénylő igényét a hivatal által e célra rendszeresített, itt megtekinthető, illetve
letölthető nyomtatványon nyújthatja be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton a hivatal
munkatársainak e-mail címére lehet benyújtani. A kérelmező igénylésében köteles az általa
igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni. A közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek a hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az adatokat tartalmazó
dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő
másolatot kaphat. A különféle adathordozókon történő másolat készítéséért költségtérítést kell
fizetni az adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott készpénzátutalási megbízáson

legkésőbb a másolat átvételéig. A másolat csak az átutalást igazoló szelvény ellenében adható
ki.
Az önkormányzat és a hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló
eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől
számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását mérlegelve – a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek esetén a jegyző,
önkormányzati ügyek esetén a polgármester engedélyezheti.
A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke
adathordozó

az
adathordozó másolási (festék stb.)
munkadíj
költsége
költség

papír

2 Ft+áfa/oldal

8 Ft+áfa/oldal

20 Ft+áfa/oldal 30 Ft+áfa/oldal*

Floppy
lemez

90 Ft+áfa/db

–

110 Ft+áfa/db 200 Ft+áfa/db

CD

290 Ft+áfa/db

–

710 Ft+áfa/db 1000 Ft+áfa/db

összesen

* A postaköltséget a mindenkor érvényben lévő postai díjszabás alapján határozzuk meg. A
fordítás költsége az általános díjszabás szerinti, amit az adatigénylőnek kell megfizetnie.
Az adatvédelmi nyilvántartások azonosító adatai
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A személyes adatokat kezelő adatkezelő
köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel
végett bejelenteni Az adatkezelő az első nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap. A
nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek
való
kiadásakor
fel
kell
tüntetni.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A személyes adatok nyilvántartási azonosítói:
Sorszám

Az adatkezelés megnevezése

1.

Talajterhelési díj

2.

Magánszemélyek kommunális adója

3.

Építményadó

4.

Telekadó

5.

Anyakönyv

6.

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás

7.

Helyi önkormányzati választási adatkezelés

8.

Országgyűlési választási adatkezelés

9.

Népszavazási adatkezelés

