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Tárgy: Adatigénylésre válasz
Tisztelt dr. Kiss Szilárd!

Tájékoztatom, hogy a 2020. augusztus 23. napján 12 óra 03 perckor Herceghalom Község
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére a polghiv@herceghalom.hu e-mail címre
érkezett alábbi közérdekű adatigénylésére;
„Kérem részemre a – 2020. augusztus 22-i adatkiadása mellékletében hivatkozott – 1421/2020.,
1394/2020., 1434/2020. iktatószámú szerződéseket, és az azokhoz tartozó teljesítési igazolások teljes
körét részemre bármiféle korlátozástól mentesen kiadni szíveskedjen.”
az alábbi választ adjuk:
Tájékoztatom, hogy a közfeladatot ellátó szerv – az ún. adatelvnek megfelelően - az adatigénylések
teljesítése során köteles tartalmi elemzésnek alávetni a közérdekű adatigénylés tárgyát képező
dokumentumokat, ugyanis amennyiben a kért iratok az igénylő által meg nem ismert adatokat is
tartalmaznak, azokat az adatkiadás teljesítése során a másolaton felismerhetetlenné kell tenni.
Tekintettel arra, hogy az adatigénylése tárgyát képező dokumentumok személyes adatokat is
tartalmaznak, azok „bármiféle korlátozástól mentes” kiadása nem áll módunkban, ezért közérdekű
adatigénylését
elutasítom.

Felhívom szíves figyelmét azonban arra, hogy lehetősége van adatigénylésének ismételt benyújtására
a „korlátozástól mentes” kitétel mellőzésével, amelyet új igénylésként bírálunk el.
Az elutasításra figyelemmel tájékoztatom továbbá, hogy az Info tv. 52. § (1) alapján a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával

kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat, illetőleg az Infotv. 31.§-a alapján a közérdekű
adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc
napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről
szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Herceghalom, 2020.szeptember 22.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

