
Tájékoztató a Váci Városfejlesztő Kft. közérdekű adatainak megismeréséről, a közérdekű 

adatok igénylésének szabályairól 

(kivonat a Szabályzat alapján) 

 

A teljes - a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló - 

szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elérhetősége: 

http://vacholding.hu/images/dokumentumtar/2018/Kzrdek-adatok-szablyzat.pdf 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtásának módja: 

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.  

 Írásban: 2600 Vác, Köztársaság út 34. postai címen 

 Szóban: 2600 Vác, Köztársaság út 34. ügyfélfogadási időben 

 Elektronikus úton: szlama.agnes@vacholding.hu 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje: 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni. Jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra 

vonatkozó adatigénylés esetén a határidő 15 nappal meghosszabbítható az Infotv. 29. § (2) bekezdése 

szerint. 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban értesíteni kell 

az igénylőt. Az igény teljesítését akkor is meg kell tagadni, ha az igény nem egyértelmű, és az igénylő 

azt külön felhívás ellenére sem egyértelműsítette, pontosította. Elutasítási ok az is, ha az adat a kért 

formában nem létezik vagy nincs a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében (értve ezalatt azt is, hogyha az 

adatot valamely műveletekkel, cselekvéssel/ így különösen számítás, értelmezés, összehasonlítás/ 

kellene más adatokból létrehozni.) 

 

Ha a kért adatot nem a Váci Városfejlesztő Kft. kezeli, a kérelmet törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül meg kell küldeni az illetékes szervhez, a kérelmező 

egyidejű értesítése mellett.  

Ha az igényből nem állapíthatók meg a teljesítéshez szükséges további információk, az igénylőt meg 

kell keresni ezek pótlása érdekében.  

Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet a Váci Városfejlesztő Kft. a honlapján 

már közzétett – a fellelhetőséget is ideértve –, az igénylőt erről tájékoztatni kell. Ez nem mentesíti a 

Váci Városfejlesztő Kft.-t az adatszolgáltatás kötelezettsége alól.  

 

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha  

 

a) az igényelt adat – a Váci Városfejlesztő Kft. kiadmányaiban, honlapján vagy más módon 

jogszerűen – már nyilvánosságra került;  

b) az igényelt adat a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársainak nevére, beosztására, munkahelyi 

elérhetőségére vonatkozik;  

c) az igény a Váci Városfejlesztő Kft. hatáskörére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra 

vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető;  

d) az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő;  

http://vacholding.hu/images/dokumentumtar/2018/Kzrdek-adatok-szablyzat.pdf


e) az adatigénylés arra irányul, hogy egy ügy folyamatban van-e; ebben az esetben a szóbeli 

tájékoztatás nem terjedhet túl ezen tény közlésén. 

 

Másolat készítésével, vagy az adat új, minőségileg más adat előállítását eredményező átalakításával 

összefüggésben felmerült, költséggel arányos térítés kérhető, melynek összegét az igénylő kérésére előre 

közölni kell. A költségtérítés pontos összegét a Váci Városfejlesztő Kft. az adatszolgáltatást megelőzően 

köteles meghatározni. Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek 

ismeretében fenntartja vagy módosítja kérelmét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, 

közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amely a 

lehető legkisebb költséggel teljesíthető.  

  

Vác, 2018. február 1.  


