
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Közérdekű adatok igénylése

I.     A közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályai

Kivonat  a  19/2012.(X.18.)  OBH  utasításból,  az  információs  önrendelkezési 
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  112.  tv.  alkalmazásáról 
szóló szabályzatból

A közérdekű adatok egyedi igénylésének általános szabályai
 
11. § (1) A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű adatot bárki igényelhet 
szóban,  írásban  vagy  elektronikus  úton  az  OBH  és  a  bíróságok  honlapjain 
megadott általános elérhetőségei útján.
(2)  Ha  az  (1)  bekezdés  szerinti  adatigénylés  nem  egyértelmű  vagy  nem 
értelmezhető,  az  adatigénylőt  fel  kell  hívni  az  igénye  pontosítására  vagy 
egyértelműsítésére.

Az adatigénylések nyilvántartása

12. § (1) Az egyedi adatigénylésekről az adatfelelős vezetője vagy a közzétételi  
felelős  nyilvántartást  vezet,  amelyben  elkülönítve  kell  nyilvántartani  a 
teljesített és az elutasított közérdekű adatigényléseket.
(2)  A  nyilvántartás  tartalmazza  az  adatigénylés  keletkezésének  és 
teljesítésének módját (pl. papír alapú-elektronikus), az igényelt közérdekű adat 
megnevezését, a teljesítés vagy az elutasítás időpontját.
(3)  Ha  törvény  másként  nem rendelkezik,  az  adatigénylő  személyes  adatai  
csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez szükséges.

Az adatigénylés teljesítése

13.  §  (1)  Az  írásbeli  adatigényléseket,  és  a  szóbeli  adatigénylésekről  szóló 
írásbeli feljegyzéseket érkeztetésük napján haladéktalanul továbbítani kell az 
adatfelelős vezetőjének, aki azt továbbítja a közzétételi felelősnek.
(2)  A  közzétételi  felelős  3  munkanapon  belül  köteles  az  adatfelelős 
megkeresésére  bekért  adatot,  illetve  a  választ  megadni  az  adatfelelős 
vezetőjének.
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(3) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem 
ismerhető adatot is tartalmaz és az adatközlés másolat kiadásával teljesíthető, 
a  másolaton  a  meg  nem  ismerhető  adatot  felismerhetetlenné  kell  tenni  
(kivonatolt másolat).
(4) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan 
nehézség nélkül teljesíthető -  az igénylő által  megjelölt  technikai  eszközzel,  
formában, illetve módon kell eleget tenni.
(5)  Ha  az  OBH  vagy  a  bíróság  a  kért  adatot  korábban  már  elektronikus 
formában  nyilvánosságra  hozta,  az  igény  teljesíthető  az  adatot  tartalmazó 
nyilvános forrás megjelölésével is.
(6) A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 
napon belül eleget kell tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve 
nagyszámú  adatra  vonatkozik  a  határidő  egy  alkalommal  15  nappal  
meghosszabbítható, melyről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon 
belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylés elutasítása

14. § (1) Az adatfelelősnek írásban kell megindokolnia azokat a közzétételi lista  
adatain  túlmutató  egyedi  adatigényléseket,  amelyeknek  teljesítése  nem 
lehetséges.
(2)  Az  adatigénylést  nem  lehet  elutasítani  azzal  az  indokkal,  hogy  annak 
közérthető formában nem lehet eleget tenni.
(3) Ha az igényelt adatot nem az OBH vagy valamelyik bíróság kezeli, illetőleg 
tevékenységüket nem érinti, a kérelmet, amennyiben azt az adatigénylő kéri,  
el kell juttatni az illetékes közfeladatot ellátó szerv vezetőjének. Erre irányuló 
külön kérelem nélkül az adatfelelős vezetője az adatigénylést visszaküldi az 
adatigénylőnek.
(4)  Az  adatfelelős  vezetője  köteles  az  igény teljesítésének  megtagadását  8  
napon belül írásban megindokolni.  A közérdekű adat iránti  igény elutasítása 
esetén az igénylő bírósághoz fordulhat. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.
(5)  Az  adatfelelős  vezetője  az  elutasított  igényekről  és  az  elutasítások 
indokairól  a  nyilvántartás  alapján minden évben január  31-ig  tájékoztatja  a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét.
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Kivonat  a  Debreceni  Ítélőtáblának  a  közérdekű  és  közérdekből  nyilvános 
adatainak elektronikus közzétételéről valamint az adatok egyedi igénylésének 
és teljesítésének rendjéről szóló szabályzatából 

 
A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének rendje

 
1.     A közérdekű adat igénylésére irányuló szóbeli kérelemről az elnökhelyettes, illetve az 
általa kijelölt  titkár a kérelem előterjesztésével  egyidejűleg írásbeli  feljegyzést készít.  A 
feljegyzést  annak  készítője,  a  névre  szóló  postai  küldeményben  érkezett  igénylést  a 
címzett,  a levélpostai  küldeményt a lajstromirodák haladéktalanul  továbbítják az Elnöki 
Irodába.  Az  iktatást  követően  e  beadványokat  az  elnök  utasításának  megfelelően  az 
elnökhelyettes haladéktalanul az adott  adatot kezelő szervezeti  egységhez, vagy annak 
vezetőjéhez továbbítja,  aki  a közérdekű adatot tartalmazó dokumentumot,  vagy, ha az 
adat nyilvánosan már elérhető, az erre vonatkozó feljegyzést, illetve, ha az igénylés nem 
teljesíthető,  az  erre  való  utalást  tartalmazó  iratot  haladéktalanul  megküldi  az 
elnökhelyettesnek. 

2.     Az elnökhelyettes – az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével 
is  történő  felülvizsgálat  után  –  az  igénylőnek  küldendő  iratot  3  munkanapon  belül 
bemutatja  az  elnöknek.  Az  elnök,  illetve  utasítására  az  elnökhelyettes  az  igénylést  15 
napon belül teljesíti, amely határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, erről 
azonban az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül az elnök tájékoztatja. Az 
adatközlésre – akadályoztatását kivéve – csak az elnök tudtával és engedélyével kerülhet 
sor.

3.     A teljesített, illetve az elutasított igénylésekről az elnökhelyettes felügyelete mellett 
az Elnöki Iroda elkülönített nyilvántartást vezet.

II.     A  közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények  tekintetében 
illetékes vezetők

Szilágyiné dr. Karsai Andrea
elnökhelyettes

4025 Debrecen, Széchenyi u. 24.
E-mail:elnökhelyettes@dit.birosag.hu
Tel.: (52) 527-973
Fax: (52) 528-017
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