A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE
(Kivonat az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 12. §-ból.)
(1) A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, és közérdekből nyilvános adat
megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
Az igényt az egyetem alábbi elérhetőségein kell benyújtani:
Írásban: Nyugat-magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Rektori Hivatal
Elektronikusan: rectoro@nyme.hu címen,
Szóban és írásban: az egyetem székhelyén, a Rektori Hivatalban, munkaidőben.
Ha a szóban tett igénylés azonnal nem teljesíthető, arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására.
(3) Az adatigénylésnek közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.
(4) Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után a lehető legrövidebb időn belül
továbbítani kell a rektornak, ezt követően a belső adatvédelmi felelősnek, és a szervezeti
egység vezetőjének véleményezésre (adatbekérésre). A megkeresett szervezeti egység
vezetője 3 napon belül köteles a választ (bekért adatot) megadni a rektor számára, és
egyebn az igénylő számára adandó választ előkészíti. Amennyiben az adatigénylés
közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására irányul, és az igény teljesíthetőségével
kapcsolatban aggály merül fel, a belső adatvédelmi felelős véleményét ki kell kérni
(5) A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül
eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy
alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell
(6) Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az Egyetem
levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az
elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az
igénylőnek.
(7) Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak
tárolási módjától függetlenül, az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg,
amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Egyetem tájékoztatja.
(8) Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős
terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8
napon belül értesíti az Egyetem.

(9) Az Egyetem a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott
másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti
(10) 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.
(11) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az egyetem aránytalan
nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve
módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
(12) Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az egyetem nyilvántartást
vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nmezeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).
(13) 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.
(14) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy az egyetem által az (5) bekezdése szerint meghosszabbított
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a
másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.
(15) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül
kell megindítani az egyetem ellen. A perre a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István
u. 6.) illetékes. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

