A közérdekű és a közérdekű nyilvános adatok kezelésének rendje
Általános közzétételi lista
II. Tevékenységre vonatkozó adatok
13. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek
teljesítésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős
A közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat megismerése iránti kérelmet bárki
benyújthat, kivéve, ha az adat szolgálati titok, minősített adat vagy a közérdekű adatok
nyilvánosságához való jogot jogszabály korlátozza.
A kérelem szóban, írásban illetve elektronikus úton nyújtható be.
Szóbeli igények benyújtása:
- Személyesen: a Kórház titkárságán (3780. Edelény, Dankó Pista út 80, 4. emelet 425-ös
ajtó)
- Telefonon: A +36-48-524-048-as telefonszámon
A szóbeli kérelmekről feljegyzést készítünk!
Írásbeli igények benyújtása:
- Személyesen: a Kórház titkárságán (3780. Edelény, Dankó Pista út 80, 4. emelet 425-ös
ajtó)
- Postai úton: 3780.Edelény, Dankó Pista út 80 – a Főigazgatónak címzett levélben
- Elektronikus úton: a titkarsag@krkedeleny.hu email címre küldött levélben
- Faxon: +36-48-341-632
A Kórház adatvédelmi felelőse: A Főigazgató kijelölése alapján a Jogi referens
Illetékes szervezeti egység: Központi Irányítás

A kérelem megvizsgálása
Az adatszolgáltatás iránti kérelem ügyintézőjét a Főigazgató jelöli ki, aki megvizsgálja, hogy
- a megismerni kívánt adatok köre meghatározható-e;
- a kérelem tartalmazza-e az adatkérelem teljesítéséhez szükséges információkat,
kért adatok a Kórház rendelkezésére állnak-e
Ha a kérelem nem tartalmazza a döntéshez szükséges adatokat - vagy az adatkérő a megismerni
kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni-, az adatszolgáltatás végrehajtásáért kijelölt
munkatárs felveszi a kapcsolatot az adatkérővel, és segítséget nyújt a megismerni kívánt adatok
pontosításához és a kiegészített kérelem benyújtásához.
A benyújtott igények teljesítése
Az adatszolgáltatásért felelős jogi referens megvizsgálja, hogy a kért adatok a Kórház melyik
szervezeti egységénél, adott esetben mely munkakört betöltő dolgozójánál (a továbbiakban:
adatközlő) találhatóak, majd szükséges kiegészítését követően intézkedik az igény teljesítéséről. Az
adatszolgáltatásért felelős az adatközlőtől átvett információkkal kapcsolatban ellenőrzi, hogy a
dokumentumok tartalmazzák-e az ügyfél által igényelt adatokat.
Megnézi, hogy az adatközlésre előkészített dokumentumok ténylegesen nyilvánosságra hozható
közérdekű adatnak minősülnek-e; illetve hogy az adatközlésre összeállított dokumentumok között
van-e olyan, amelyre vonatkozóan az ügyfél nem jelezte igényét. Ha van ilyen, ezeket elkülönítetten
kezeli, hogy azok az igény teljesítésekor figyelembevételre ne kerüljenek.
A Jogi referens által írásban megfogalmazott válaszokat a Főigazgató írja alá.

Az igény teljesítésének határideje
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a tudomásra jutást
követő – legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tenni. Az adatigénylést
nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget
tenni.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, az előzőekben meghatározott határidő egy alkalommal
15 nappal meghosszabbítható. Erről az adatkérőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezésétől számított
15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus
levélben értesíteni kell az igénylőt. Az értesítésben tájékoztatni kell az igénylőt arról, hogy – az
igényének nem teljesítése miatt – bírósághoz fordulhat az elutasítás közlésétől számított 30 napon
belül.

A benyújtott igény elutasítása
Az adatigénylésnek a Kórház 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 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.
A teljesítés azonban nem tagadható meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az igényét
anyanyelvén vagy az által értett más nyelven fogalmazza meg.
Közérdekű adatról másolat kiadása
Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban
felmerült költség mértékéig terjedően – az intézményi belső szabályozásban foglaltaknak megfelelő
költségtérítést állapítunk meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően
tájékoztatni kell.
A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének
költsége, valamint
- ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés
teljesítésével összefüggő munkaerő- ráfordítás költsége.

Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy az igény elbírálási
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat az Infotv. 31.§-ában foglalt
eljárási rendnek megfelelően.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát a Kórháznak kell bizonyítani. A pert az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani a Kórház
ellen.

