A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közérdekű adatainak megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjéről szóló Szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról, az alábbi Szabályzatot
adom ki:
Szabályzat célja, hatálya
1. §
(1) A Szabályzat célja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) vonatkozásában meghatározza a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.
A szabályzat rendelkezéseit a Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére
irányuló adatigénylés esetében kell alkalmazni, azonban az 2011. évi CXII. Törvény
értelmében nem alkalmazandó a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben
szabályozott –adatszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések
2. §
(1) adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
(2) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
(3) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
(4) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
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(5) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
tételét törvény közérdekből elrendeli;
(6) 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;
(7) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
(8) közzététel: jogszabályban meghatározott adatoknak a Hivatal internetes honlapján,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő
hozzáférhetővé tétele.
A közérdekű adatok nyilvánossága
3. §

(1) A Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
(2) A Hivatal rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszi, továbbá erre
irányuló igény esetén hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos
legfontosabb - így különösen a hatáskörébe, illetékességébe, szervezeti felépítésére,
szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokában lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a
gazdálkodására vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét
jogszabály is megállapíthatja.
(3) A Hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki
megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy
szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok
nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény
a) honvédelmi;
b) nemzetbiztonsági;
c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel
korlátozza.
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A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény
4. §
(1) Közérdekű adat iránti igényt szóban és írásban – postai- és elektronikus úton - lehet
előterjeszteni a következők szerint:
•

Személyesen: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélszolgálatán:
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Hétfő, Kedd, Csütörtök 900-1200 és 1300-1600 óra között
Péntek 900-1200 óra között

•

Írásban: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest, 62. Pf. 867. postai címen,
a borítékon kérjük „Közérdekű adatigénylés”-t feltüntetni

•

Faxon:

(1) 475-2114

(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igény a Hivatal által rendszeresített
„Igénybejelentő lap közérdekű adatok megismerésére” formanyomtatványon is
benyújtható.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése
5. §
(1) A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha:
a) az igényelt adat – a Hivatal beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen
- már nyilvánosságra került;
b) az igényelt adat a Hivatal munkatársainak nevére, beosztására, hivatali
elérhetőségére vonatkozik;
c) az igény a Hivatal hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra
vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető;
d) az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő;
e) az adatigénylés arra irányul, hogy egy ügy folyamatban van-e; ebben az esetben a
szóbeli tájékoztatás nem terjedhet túl a vizsgálat tényének közlésén.
(2) Az a)-d) pontok szerinti igény szóbeli teljesítésére a Hivatal Ügyfélszolgálata, az e)
pont szerinti tájékoztatásra a Hivatal bármelyik köztisztviselője is jogosult.
(3) Az a) pont szerinti szóbeli igény szóban, illetve a kért dokumentum - postai- és
elektronikus úton történő - megküldésével is teljesíthető.
(4) Amennyiben a kért közérdekű adat a Hivatal honlapján már közzétételre került, a
válaszban az igénylő figyelmét fel kell hívni erre a körülményre; a közzététel azonban
nem mentesít a válaszadási kötelezettség alól.
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(5) Amennyiben az Ügyfélszolgálat a szóban előterjesztett közérdekű adatigényt helyben
nem tudja megválaszolni, jegyzőkönyvet készít a közérdekű adatigényről, melyet
azonnal továbbít megválaszolás céljából az illetékes szervezeti egységhez.
(6) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény
tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
tesz eleget.
(7) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.
(8) 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.
(9) A közérdekű adatigénylések teljesítéséért költségtérítést nem lehet megállapítani.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény megtagadása
6. §
(1) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel
nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.
Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető
formában nem lehet eleget tenni.
(2) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül
írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
(3) 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.
Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan
7. §
(1) Ha a Hivatal nem teljesíti a közérdekű adatra vonatkozó igényt, az igénylő a
bírósághoz fordulhat.
(2) A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani.
(3) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában a Hivatalt a kért közérdekű adat
közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell

Adatvédelmi előírások
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8. §
(1) A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az
elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához
személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag
elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni
kell.
(2) Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges. Az igény teljesítését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul
törölni kell.
(3) A Hivatal évente értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az
elutasítások indokairól.

Budapest, 2012. augusztus 2.

5

