
A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
IGAZGATÓJÁNAK 

9/2022. számú igazgatói utasítása 

a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közérdekű adatainak 
megismerésére, valamint közzétételére vonatkozó eljárásrendjéről 

/összangban az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatójának 
10/2022. számú utasításával/ 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 9. § 2) bekezdés g) alpontjában 
foglalt felhatalmazása alapján - összhangban az Alaptörvény VI. cikk (2) 
bekezdésével, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
rendeletével (GDPR), a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 
rendelet rendelkezéseivel - a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közérdekű 
adatainak megismerésére, valamint közzétételére vonatkozó eljárásrendet 
az alábbi utasítás szerint adom ki: 

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §  Az utasítás célja a Körös-vidéki Vízügyi Igaztóság (továbbiakban:
Igazgatóság) kezelésében lévő műszaki és általános (tevékenységre
vagy működésre vonatkozó) közérdekű adatok megismerésének és
nyilvánosságának biztosítása érdekében meghatározni az Infotv. és a
10/2022. (OVF) számú utasítás (a továbbiakban: OVF utasítás) által nem
szabályozott esetkörökben az Igazgatóságot érintő közérdekű adatok,
valamint az elektronikus formában közzéteendő adatok megismerésére
irányuló eljárási szabályokat, illetve az elektronikus formában
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggő feladatokat.

2. § /1/ Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Igazgatósággal
közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyekre (a
továbbiakban: munkavállaló).

/2/ Az Utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Igazgatóság szervezeti
egységeire, az általuk manuális és elektronikus módon kezelt közérdekű
adatokra (továbbiakban: adatokra). Az elektronikusan kezelt adatokra
ezenkívül az Igazgatóság mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági
Szabályzatát és az e tárgyban kiadott OVF Főigazgatói utasítást kell
alkalmazni.

3. § /1/ Ezen utasítás rendelkezései nem alkalmazhatóak a közhitelű
nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott –
adatszolgáltatásra.
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Ügyiratszám: 
K-0730-001/2022.

Melléklet: 
6 db 



2 

/2/ Az utasítás hatálya nem terjed ki a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
összefüggésben keletkezett adatok, információk, dokumentumok saját honlapon történő 
közzétételére. 

/3/ Jelen utasítás az Infotv.-ben, az OVF ezen tárgyban kiadott mindenkor 
hatályos utasításában, valamint az OVF ezen tárgyban kiadott iránymutatásában 
foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazandó. 

/4/ Az Infotv. 3. §-ában, valamint az OVF utasításban meghatározott fogalmak irányadóak 
az utasítás alkalmazása során. 

II. FEJEZET
KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A közérdekű adatok nyilvánosságának tartalma

4. § Az Igazgatóság valamennyi szervezeti egységeinek a feladatkörébe tartozó ügyekben
kötelessége elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Ez a kötelezettség
kiterjed különösen:

a) költségvetésre és annak végrehajtására,
b) az állami vagyon kezelésére,
c) a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, valamint
d) a piaci szereplők, a magánszervezetek és más személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozó szerződésekre.

5. § A közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő jog biztosítása érdekében
hozzáférhetővé kell tenni az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos legfontosabb
adatokat. Ez a kötelezettség az Infotv. 1. számú melléklete alapján kiterjed különösen:

a) szervezeti, személyzeti adatokra (az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerinti személyes
adatokra)

b) tevékenységre és működésre vonatkozó adatokra
c) gazdálkodási adatokra.

6. § A közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosítható közzététellel (különösen
elektronikus formában, mindenki számára hozzáférhető módon az Igazgatóság honlapján
– kovizig@kovizig.hu ), vagy erre irányuló egyedi igény megválaszolásával. Jogszabály
vagy jogerős bírósági határozat erre irányuló rendelkezése esetén a közérdekű adatok ott
megjelölt körét az előírt módon - külön erre irányuló kérelem hiányában is - nyilvánosságra
kell hozni.

2. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

7. § A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Infotv., az OVF ezen
tárgyban kiadott mindenkor hatályos utasítása, valamint az OVF ezen tárgyban kiadott
iránymutatása tartalmazza, melyeket a jelen utasításban foglaltakkal együtt kell
alkalmazni.

mailto:kovizig@kovizig.hu
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8. § /1/ Az adatigénylést az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 15 napon belül az Igazgatóság azon szervezeti egysége
köteles teljesíteni, amely egység az igényelt adat kezelésével közvetlenül
érintett.

/2/ A közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmeket az adatvédelmi tisztviselő által 
minden évben külön meghatározott ügy iktatószáma alá kell egységesen „Beérkező 
dokumentumként” beiktatni az Ügykövetési rendszerben. 

9. § Az adatigénylés teljesítése során az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:
1. Az adatigénylést az Igazgatósághoz történő kérelem beérkezésének napján

rendelkezésre álló adatok alapján kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás nem terjedhet
ki adatigénylési kérelem Igazgatósághoz történő beérkezésének napját követően
keletkezett adatokra.

2. Amennyiben az Adatigénylő a már benyújtott kérelméhez kiegészítést küld az
Igazgatóság részére, azt új adatigénylésnek kell tekinteni és adatigénylésenként
kell a határidőket számítani.

3. Új adatbázist nem lehet kiadni. Ami túlmutat egyszerű matematikai/szerkesztési
műveleten, azt az adatot nem vagyunk kötelesek előállítani.

4. Az adatszolgáltatás teljesítése esetén nem kell alkalmazni a jogorvoslati
lehetőségekről szóló tájékoztatást.

5. Az adatszolgáltatás kizárólag a kérelmezett közérdekű adatokra terjedjen ki. Az
adatszolgáltatást nem szabad a teljes dokumentum megküldésével teljesíteni.

6. Amennyiben az Igazgatóság honlapján – kovizig@kovizig.hu – megtalálható a
közérdekű adat, úgy válaszadás helyett a közérdekű adat elérhetőségének pontos
helyét - link – szükséges megadni.

7. Az adatvédelmi tisztviselő bevonásával szükséges megállapítani, hogy az adott
megkeresés sajtómegkeresésének vagy közérdekű adatigénylésnek minősül-e. A
sajtómegkereséséket a sajtó (PR) munkavállalónak az adatvédelmi tisztviselő
együttműködésével kell teljesítenie.

10. § /1/ Az adatigénylést teljesítő szervezeti egység az adatigénylés teljesítéséről
haladéktalanul írásban, a hivatali út betartásával, valamennyi ügyelőzmény, valamint a
teljesített adatszolgáltatás megküldésével értesíti az Igazgatási és Jogi Osztályt.

/2/ Az Igazgatási és Jogi Osztály az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység 
tájékoztatása alapján a jelen utasítás 4. számú melléklete alapján nyilvántartást vezet 
a teljesített adatszolgáltatásokról. 

mailto:kovizig@kovizig.hu
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3. Az adatszolgáltatás teljesítésének megtagadására
vonatkozó eljárásrend 

11. § A közérdekű adatszolgáltatás megtagadására vonatkozó szabályt az Infotv., az
OVF ezen tárgyban kiadott mindenkor hatályos utasítása, valamint az OVF ezen tárgyban
kiadott iránymutatása tartalmazza, melyeket a jelen utasításban foglaltakkal együtt kell
alkalmazni.

12. §  /1/ Az Adatigénylés teljesítésének megtagadásáról az igény
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
kizárólag az Igazgató jogosult dönteni az adatvédelmi tisztviselő javaslatának
figyelembe vételével. 

/2/ Amennyiben az Igazgatóság nem minősül Adatkezelőnek, úgy az adatigénylésben 
foglaltak jelen pontban meghatározott eljárásrend szerinti elutasítása szükséges. Más 
szerv kezelésében lévő adat esetében a válaszlevélben nem szükséges az adatkezelőre 
történő hivatkozás.  

/3/ Közérdekű adat igénylésénél nincsen lehetőség arra, hogy az adatigénylésre vonatkozó 
kérelmet továbbítsuk az igényelt adat kezelésével érintett szervnek. 

/4/ Az adatszolgáltatás teljesítésének megtagadását indokolással, valamint a 
jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással kell ellátni. A jogorvoslati 
lehetőségekről való felhívást részbeni vagy teljes elutasítás esetében is alkalmazni kell. 

13. § /1/ Az adatigénylést teljesítő szervezeti egység az adatigénylés teljesítésének
megtagadásáról haladéktalanul írásban, a hivatali út betartásával, valamennyi
ügyelőzmény, valamint a teljesítés megtagadásának pontos és részletes indokolásának
megküldésével értesíti az Igazgatási és Jogi Osztályt.

/2/ Az Igazgatási és Jogi Osztály az adatszolgáltatással érintett szervezeti egység 
tájékoztatása alapján az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól 
nyilvántartást vezet és az abban foglaltakról minden év január 31-éig tájékoztatja a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, valamint OVF-t. 

/3/ Amennyiben mérlegelés alkalmazásával került sor az adatigénylés 
megtagadására, az Igazgatási és Jogi Osztály a megtagadás tényéről és annak pontos 
indokáról a megtagadástól számított 15 napon belül tájékoztatja az OVF-t. 

4. Adatvédelmi rendelkezések

14. § /1/ 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. Különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes adatok, minősített
adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott adatok.

/2/ Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 
adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni 
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olyan módon, hogy a korlátozottan megismerhető adatok tartalmára megalapozott 
következtetést ne lehessen levonni. 

/3/ Az igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító 
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az 
esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, 
illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - haladéktalanul törölni kell. Ezzel összefüggésben keletkezett 
iratok kezelésére az Igazgatóság iratkezelési szabályzata az irányadó, azonban az igény 
teljesítéséhez, illetve a költségek megfizetéséhez szükséges időtartam lejártát követően 
az igénylő személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni. 

/4/ Az adatigénylést teljesítő szervezet egység az adattigénylés teljesítésével egyidejűleg 
az Igazgatóság mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja az Adatigénylőt a személyes adatait tartalmazó nyilvántartás vezetéséről, 
illetve a személyes adatinak kezeléséről. 

5. A közérdekű adatok elektronikus úton történő közzététele

15. § /1/ Az elektronikus információszabadság elvének megfelelően az Igazgatóság külön
erre irányuló kérelem nélkül internetes honlapon nyilvánosságra hozza
a) a közérdekű adatok egyedi adatigénylési szabályait,
b) az Infotv. 1. számú mellékletében meghatározott általános közzétételi listában
meghatározott adatokat (a továbbiakban: általános közzétételi lista).

/2/ Az Igazgatóság a közzétételi kötelezettségének a www.kovizig.hu internetes portálon 
tesz eleget. 

/3/ Az általános közzétételi listán megjelölt adatok összegyűjtése, az adattovábbítónak 
történő továbbítása, illetve az adatok folyamatos karbantartása az alábbi személyek 
feladat- és hatáskörébe tartoznak (a továbbiakban együtt: adatfelelős): 

a) az általános közzétételi lista I. fejezetében megjelölt „Szervezeti, személyzeti
adatok” esetében az Igazgatási és Jogi Osztály vezetője,

b) az általános közzétételi lista II. fejezetében megjelölt „Tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok” esetében az Igazgatási és Jogi Osztály vezetője
és a Műszaki Igazgatóhelyettes,

c) az általános közzétételi lista III. fejezetében megjelölt „Gazdálkodási adatok”
esetében a Gazdasági Igazgatóhelyettes.

16. § Az Igazgatóság gondoskodik a kezelésében lévő közérdekű adat, adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró adatainak hitelességéről és a továbbított adatok rendszeres
frissítéséről. Ugyancsak felel az egységes közadat kereső rendszerbe továbbított közérdekű
adatok tartalmáért és a továbbított adatok rendszeres frissítéséért is.

17. § Az adatfeltöltést a www.kovizig.hu internetes portálra az adatfelelősnek a hivatali
út betartásával történő megkeresése alapján az Igazgatóságnak az informatikai feladatok
ellátásáért felelős szervezeti egysége (Informatikai Osztály) végzi.

http://www.korkovizig.hu/
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

18. § /1/ Jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a 28/2012.
számú szabályzat hatályát veszti.

/2/ Jelen utasítás a hatályba l.épését követően indult eljárásokra terjed ki. 

/3/ Jelen igazgatói utasítás felülvizsgálatáért és aktualizálásáért az Igazgatási és Jogi 
Osztály Vezetője felel. 

Az utasítás kiadásával egyetértek: 

·····························�·····························
Holecz Magdolna 

Gyul".:. t�•········•·:.�

ó

����.�

ap 

Lúczi Gergely 
műszaki igazgatóhelyettes /2, gazdasági igazgatóhelyettes 

Kiadom: 
· 

4'1i� 
1 -� - 0-� - h' � Gyu a, 20&-1-;-;-ev .................... onap ... �na 

Mellékletek: 

... 
"e, 

-�
"'
'° 
.... 

1. számú melléklet: Adatigénylő lap
2. a. számú melléklet: Adatigénylés visszaigazolása (ISO rendszerből történő

adatszolgá Itatás) 
2. b számú melléklet: Adatigénylés visszaigazolása
3. a. számú melléklet: Adatigénylés teljesítése (ISO rendszerből történő

adatszolgáltatás) 
3. b számú melléklet: Adatigénylés teljesítése
4. számú melléklet: Közérdekű adatigénylés nyilvántartása
5. számú melléklet: Kimutatás
6. számú melléklet: Közérdekű adatigénylés megtagadásának nyilvántartása
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1. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak 

 

ADATIGÉNYLŐ LAP 
Adatigénylő (személy, intézmény, szervezet) neve: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcíme / székhelye: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Az adatigénylés leírása, tartalma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Az adatszolgáltatás módja, formátuma: 
  elektronikus 
  papíralapú 

betekintésre  
 
___________________________________________________________________ 
FIGYELEMFELHÍVÁS - személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
A vízügyi igazgatási szerv a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján 
kezeli (jogi kötelezettség teljesítése) – Infotv. 26. § (1) bekezdésével összhangban.  

 

Kelt.:………………….……………, …….. év ……......… hó  ..… nap 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
Adatigénylő  

(vagy képviselőjének) 
     aláírása 

 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



2/a. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak  
 (ISO rendszerből történő adatszolgáltatás) 

 
ADATIGÉNYLÉS VISSZAIGAZOLÁSA 

Adatigénylő (személy, intézmény, szervezet) neve:  
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
A …….. év …………… hó ….. napján kelt adatigénylését az alábbiak szerint 
igazoljuk vissza: 
 
Adatigénylés leírása, tartalma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………………...…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adatigénylés teljesítésének határideje: legkésőbb …….. év …………….. hó 
 
Adatigénylés költségtérítése:  
………………………. Ft (ÁFA-mentes) vagy ingyenes 
 
A költségtérítés megállapítása a 2011. évi CXII. törvény és a 301/2016. (IX. 
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével történt.  Az 
adatok a vízügyi igazgatási szerv által kezelt adatbázisból származnak. 
 
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 
 

…………………………………………………………………………. 

Adatigénylés teljesítését végző szervezeti 
egység vezetője 

 
A visszaigazolásban felsorolt feltételeket elfogadom, az általam kért 
adatokat ennek megfelelően kérem teljesíteni. Egyúttal nyilatkozom arról, 
hogy az adatigénylésről készült számlát természetes személy esetén 
alulírott, jogi személy esetén az általam képviselt cég/szervezet befogadja. 
Fizetés módja:  
 átutalás 
 pénztári befizetés 
 csekkes befizetés 
 ingyenes 

 
Költségviselő neve: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Lakcíme/székhelye:…………………………………………………………………………………………
……………………… 
Adószáma / adóazonosító jele: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………  
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 
 

……………………………………………………………………………. 
Adatigénylő (vagy képviselőjének) aláírása 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



 



2/b. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak 

 

ADATIGÉNYLÉS VISSZAIGAZOLÁSA 

Adatigénylő (személy, intézmény, szervezet) neve:  
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
A …….. év …………… hó ….. napján kelt adatigénylését az alábbiak szerint 
igazoljuk vissza: 
Adatigénylés leírása, tartalma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………..……………………………...…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adatigénylés teljesítésének határideje: legkésőbb …….. év …………….. hó 
 
Adatigénylés költségtérítése:  
………………………. Ft (ÁFA-mentes) vagy ingyenes 
 
A költségtérítés megállapítása a 2011. évi CXII. törvény és a 301/2016. (IX. 
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével történt.  Az 
adatok a Vízügyi Igazgatási szervek által kezelt adatbázisból származnak. 
 
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 
 

…………………………………………………………………………. 
Adatigénylés teljesítését végző szervezeti 

egység vezetője 
 
A visszaigazolásban felsorolt feltételeket elfogadom, az adatszolgáltatást 
ennek megfelelően kérem teljesíteni. Egyúttal nyilatkozom arról, hogy az 
adatszolgáltatásról készült számlát természetes személy esetén alulírott, 
jogi személy esetén az általam képviselt cég/szervezet befogadja. 
Fizetés módja:  

 
 átutalás 
 pénztári befizetés 
 csekkes befizetés 
 ingyenes 

 
  Költségviselő neve: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcíme/székhelye:…………………………………………………………………………………………
……………………… 
Adószáma / adóazonosító jele: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………  
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 

………………………………….……………………………. 
Adatigénylő (vagy képviselőjének) 

aláírása 
 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



3/a. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak 

 (ISO rendszerből történő adatszolgáltatás) 

 

ADATIGÉNYLÉS TELJESÍTÉSE 
Cím: ..........................................................  
 
Tisztelt Adatigénylő! 
 
Hivatkozással a 202………….. napján érkezett megkeresésére, amelyben 
közérdekű adat megismerésére irányuló igényt terjesztett elő, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az adatigénylésében 
foglaltaknak az alábbiak szerint teszek eleget:  

 
Az adatigénylés tartalma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adatigénylés teljesítésének formája: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Az adatigénylésért fizetendő költségtérítés mértéke: ……… Ft (ÁFA-mentes) 
/vagy ingyenes 
Kiegyenlítendő az adatszolgáltatási kérelem visszaigazolásában felsorolt 
feltételek elfogadását követő 15 napon belül vagy a számla Adatigénylőhöz 
érkezését követő 15 napon belül. 
A költségtérítés megállapítása a 2011. évi CXII. törvény és a 301/2016. (IX. 
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével történt.   
 
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 

………………………………………………. 

 (adatigénylés teljesítéséért felelős 

szervezeti egység vezetője) 

 

 

NYILATKOZAT ÁTVÉTELRŐL ÉS TELJESÍTÉSRŐL 
Alulírott, ……………………..………. mint Adatigénylő, illetve az Adatigénylő 
képviselője nyilatkozom, hogy az (adatkezelő megnevezése, székhelye)-től   
a mai napon a …………………………….. számú adatigénylésünkben foglalt 
(adatigénylés témája) tartalmú adatokat átvettem. Átvétel előtt az 
adatigénylés teljesítésére vonatkozó levél tartalmát megismertem, és 
igazolom, hogy az Adatkezelő által visszaigazolt adatigénylés teljesítésre 
került / nem került teljesítésre.  
Kelt: …………………….., ………. év ……....…… hó  .… nap 
 ...…………………………………….………………………. 

 Adatigénylő vagy képviselőjének aláírása 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



3/b. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak 

 

ADATIGÉNYLÉS TELJESÍTÉSE 
Cím: 
......................................................................................................... 
 
Tisztelt Adatigénylő! 
 
Hivatkozással a 202…….….. napján érkezett megkeresésére, amelyben 
közérdekű adat megismerésére irányuló igényt terjesztett elő, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az adatigénylésében 
foglaltaknak az alábbiak szerint teszek eleget:  
 
Az adatigénylés tartalma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adatigénylés teljesítésének formája: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Az adatigénylésért fizetendő költségtérítés mértéke:  
……… Ft (ÁFA-mentes) vagy ingyenes 
 
Kiegyenlítendő az adatszolgáltatási kérelem visszaigazolásában felsorolt 
feltételek elfogadását követő 15 napon belül. 
A költségtérítés megállapítása a 2011. évi CXII. törvény és a 301/2016. (IX. 
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével történt.   
 
Kelt: ……………………….., év ……......… hó  ….… nap 
 

………………………………………………. 
 (adatigénylés teljesítéséért felelős 

szervezeti egység vezetője) 
 

 

NYILATKOZAT ÁTVÉTELRŐL ÉS TELJESÍTÉSRŐL 
Alulírott, ……………………..………. mint Adatigénylő, illetve az Adatigénylő 
képviselője nyilatkozom, hogy az (adatkezelő megnevezése, székhelye)-től   
a mai napon a …………………………….. számú adatigénylésünkben foglalt 
(adatigénylés témája) tartalmú adatokat átvettem. Átvétel előtt az 
adatigénylés teljesítésére vonatkozó levél tartalmát megismertem, és 
igazolom, hogy az Adatkezelő által visszaigazolt adatigénylés teljesítésre 
került / nem került teljesítésre.  
Kelt: …………………….., ………. év ……....…… hó  .… nap 
 …………………………………………………………….…. 

 Adatigénylő vagy képviselőjének aláírása 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



Iktatószám:
Ügyintéző:

Sorszám Iktatószám Adatigénylő megnevezése Adatigénylés tárgya Típusa Adaigénylés beérkezésének napja 
/év-hónap-nap/

Adatigénylés                               
teljesítve / részben teljesítve Részbeni teljesítés indoka Teljesítés dátuma 

/év-hónap-nap/ Felmerült költségtérítés mértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

igazgató

4. számú melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak

KÖZÉRDEKŰ ÉS  KÖZÉRDEKBŐL NYÍLVÁNOS ADATIGÉNYLÉS TELJESÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA

………………………………………………………..
Szabó János



5. sz. melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak 

  
 

Kimutatás 
 
 
Az Infotv. 29. § (4) bekezdésének első mondata szerint "ha az adatigénylés 
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 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." 
  
Az Infotv. idézett rendelkezésében foglaltak, valamint az abban hivatkozott, 
a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) figyelembe vételével, ezért tájékoztatom, hogy a benyújtott 
kérdéseivel összefüggésben az alábbi költségtérítési igény merült fel: 
 

Adat 
megnevezése 

résztvevők száma ráfordított idő (perc) 

   

   

 
A fentiek alapján … perc alatt, vagyis … óra alatt lehetséges az Ön által kért 
adatok leválogatása. A Korm. rendelet alapján a 4 órát meghaladó 
időtartam, valamint átlagosan óránként 4400 Ft vehető figyelembe az 
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítása összes 
költségeként.  
 
Az általunk megállapított költségtérítés mértéke előreláthatólag: … 
óra x 4400 Ft = ……,- Ft.   

 

Dátum: 
20…. ….. ….. 
 
Ügyiratszám: 
 
Előadó: 
 
Ügyintézőjük: 
 
Hivatkozási szám: 
 
 

SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE 
 



Iktatószám:
Ügyintéző:

Sorszám Iktatószám Adatigénylő megnevezése Adatigénylés tárgya Típusa Adaigénylés beérkezésének napja 
/év-hónap-nap/

Elutasítás dátuma 
/év-hónap-nap/

Elutasítás pontos 
jogszabályi indoka        
(Infotv. 27. § - 29. §) 

Elutasítás mérlegelés 
alkalmazásával Felmerült költségtérítés mértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6. számú melléklete a 9/2022. számú igazgatói utasításnak

Igazgató

KÖZÉRDEKŰ ÉS  KÖZÉRDEKBŐL NYÍLVÁNOS ADATIGÉNYLÉS ELUTASÍTÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA

…………………………………………………..
Szabó János
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