Tájékoztató közérdekű adatok igényléséhez
A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére
irányuló igény és intézése
A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Infotv. 26-31. §-a rögzíti.
1. Az igény benyújtása
A közérdekű, a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be
− szóban,
− írásban postai úton vagy
− elektronikus úton.

2. Az igény benyújtásának helye és módja
Szóbeli igények benyújtása telefonon, a +3684501000 számon történhet.
Írásbeli igények benyújtása
− személyesen: a drv.zrt@drv.hu címen történő előzetes e-mail egyeztetést követően a 8600
Siófok, Tanácsház utca 7. szám alatt,
− postai úton: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. számra címzett levélben,
− elektronikus úton: a drv.zrt@drv.hu e-mail címre küldött levélben történhet.
Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet txt, pdf, és az elektronikus ügyintézés részletes
szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírt formátumban lehet
beterjeszteni.

3. A benyújtott igények teljesítésének rendje
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről
a Társaság igazgatási csoportvezetője gondoskodik.
Az adatigénylés beérkezésekor az igazgatási csoportvezető megvizsgálja, hogy az Infotv. 29.
§ (1a) és (1b) bekezdésében foglaltak fent állnak-e.
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az igazgatási csoportvezető haladéktalanul
felhívja - 8 napos határidő tűzésével - az igénylőt az adatigénylés pontosítására. A pontosítás
Társasághoz történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők
nyugszanak.
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Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az
igénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére
vonatkozó felhívásban figyelmeztetni kell.
A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
− az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,
− az igényelt adat a Társaság honlapján, vagy más módon már jogszerűen nyilvánosságra
került,
− az igényelt adat a munkatársak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,
− az igény a Társaság eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó
általános tájékoztatással teljesíthető.
Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az igénylésről
jegyzőkönyvet kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére
írásban kerül sor.
Ha a kért adatot a Társaság korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az
igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek a
tudomásra jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a beérkezést követő 15
napon belül a Társaság eleget tesz, az adatigénylésben megjelölt módon.
Ha az igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, a másolati igény,
valamint az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkavállalóinak aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésérére
nyitva álló határidő egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. Erről a Társaság az
igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.
Ha az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentummásolatokat személyesen kívánja átvenni, a Társaság kijelölt munkatársa felveszi a
kapcsolatot az adatigénylővel időpont egyeztetése céljából.
A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján - amennyiben a Társaság költségtérítést állapít meg
- az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a Társaság felismerhetetlenné teszi.
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4. A benyújtott igények elutasításának rendje
Az adatigénylésnek a Társaság 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.
Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni továbbá akkor sem, 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.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az ügyfél által igényelt adatok nem hozhatók
nyilvánosságra, a Társaság megtagadja az igénylés teljesítését.
Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Társaság
kezelésében, el kell utasítani, azonban tájékoztatni kell az adatigénylőt arról, hogy tudomása
szerint mely közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és közérdekből nyilvános
adatokat.
Az igény teljesítésének megtagadásáról a vezérigazgató vagy az általa kijelölt személy az
igény benyújtását követő 15 napon belül értesíti az igénylőt.
A Társaság az igénylőt írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte elektronikus levélben értesíti az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival,
valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való
tájékoztatással együtt.

5. Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló határidő eredménytelen letelte, valamint a költségtérítés összegének
felülvizsgálata esetén bírósághoz fordulhat. A Társaság esetében a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság a Siófoki Járásbíróság.
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló határidő eredménytelen letelte, valamint a költségtérítés összege miatt bejelentést
tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
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