
Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

Az  Intézmény  közfeladatot  ellátó  szervnek  minősül,  a  feladatkörébe  tartozó  ügyekben  -
hozzáférhetővé  teszi  a  tevékenységével  kapcsolatos  legfontosabb  -  így  különösen  a
hatáskörre,  illetékességre,  szervezeti  felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működésükről
szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton -
igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

a) Postai  úton vagy szóban:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., Adatvédelem

b) E-mail: adatvedelem@szszbmk.hu vagy jogiosztaly@szszbmk.hu
c) Telefon: +36 42/599-700

A közérdekű  adatigénylésben  meg  kell  jelölni,  az  adatigénylő  nevét  –  nem  természetes
személy  esetén  az  igénylő  megnevezését,  -  valamint  hogy  a  közérdekű  adatokról  való
tájékoztatást milyen elérhetőségre kéri teljesíteni az igénylő. 

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 igény előterjesztését követően az Intézmény megvizsgálja, hogy 

 az adatigénylés egyértelmű-e;
 a kért adatok tekintetében az Intézmény adatkezelőnek minősül-e;
 az igényelt adatok beazonosíthatóak-e;
 az igényelt adatok közérdekűnek minősülnek-e;
 megtalálhatóak-e a honlapon vagy egyéb nyilvános forrás útján;
 valamint, hogy az adatszolgáltatásnak van-e költségigénye.

A  közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Intézmény az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt,  legfeljebb azonban  15 napon belül tesz eleget,  vagy
tájékoztatja  az  igény  teljesítésének  esetleges  megtagadásáról  és  annak  indokairól.  Ha  az
adatigénylés nem egyértelmű, az Intézmény felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Amennyiben  az  adatigénylés  jelentős  terjedelmű,  illetve  nagyszámú  adatra  vonatkozik,
vagy  az  adatigénylés  teljesítése  az  Intézmény  alaptevékenységének  ellátásához  szükséges
munkaerőforrás  aránytalan mértékű igénybevételével  jár, akkor  a határidő legfeljebb egy
alkalommal  további 15 nappal hosszabbítható, amelyről az igénylőt az igény beérkezését
követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek az Intézmény nem köteles eleget tenni, 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.
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Az adatigénylésnek az Intézmény  nem köteles eleget tenni abban a részben, 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.

Ha  a  kért  adatot  korábban  már  elektronikus  formában  nyilvánosságra  hozták,  az  igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Az  igénylés  teljesítésével  kapcsolatban  az  Infotv.-ben,  illetőleg  a  hozzákapcsolódó
kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről az
Intézmény előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában
eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.

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 haladéktalanul törölni kell.

Jogorvoslat:

Amennyiben az adatigénylő úgy gondolja,  hogy az  adatszolgáltatásra  nyitva álló  határidő
eredménytelenül  telt  le,  vagy  igényét  elutasítottnak  tekinti,  úgy  -  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információ  szabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
/továbbiakban mint „Infotv.”/ 31.§ (3) bekezdése alapján - határidő leteltétől vagy az igény
elutasításától számított (költségtérítés esetén a megfizetésére vonatkozó határidő lejártától) 30
napon belül pert indíthat a Nyíregyházi Járásbíróságon. 

Ha  az  igény  elutasítása,  nem  teljesítése  vagy  az  adatigénylés  teljesítéséért  megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a
Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  /továbbiakban  mint  „Hatóság”/
bejelentést  tesz,  a  pert  a  bejelentés  érdemi  vizsgálatának  elutasításáról,  a  vizsgálat
megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az
Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet
megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van
helye.  Az  esetleges  jogorvoslatra  vonatkozó  további  részletes  szabályokat  az  Infotv.  –
különösen annak 31.§-a – tartalmazza.


