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A Fővárosi Törvényszék 

17. számú szabályzata
a közérdekű adatok megismerésére irányuló adatigénylések 

teljesítésének rendjéről

Az  Országos Bírósági Hivatal elnökének az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény alkalmazásáról  szóló  szabályzatról 
hozott  19/2012. (X. 18.) OBH utasítása (a továbbiakban: Utasítás) 15. § (3) bekezdésében 
foglaltak végrehajtása céljából a Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon 
(a továbbiakban  együtt: bíróság) az egyedi adatigénylések teljesítésének rendjét –  az 
Utasításban nem szereplő kérdésekben – az alábbiak szerint szabályozom.

1. §

A közérdekű adat megismerésére irányuló igény szóban, írásban vagy elektronikus úton a 
Fővárosi Törvényszék http://www.fovarositorvenyszek.hu weblapon az „Elérhetőségek”, illetve 
a  „Kerületi Bíróságok”  címszó alatt található címeken nyújtható be. Az adatigénylés az e 
szabályzat mellékletét képező, a fenti internetes címen a „Közérdekű adatok/Tevékenységre, 
működésre vonatkozó adatok/Közérdekű adatok igénylése/Megismerési kérelem” úton elérhető 
és letölthető nyomtatványon is benyújtható.

2. §

(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt benyújtónak (a továbbiakban:  igénylő) az 
igény teljesítését megelőzően nyilatkoznia kell arról, hogy

 a bírósági szervezet egészére, vagy egy meghatározott bírósági intézményre vonatkozóan 
igényli az adatot,

 az igény teljesítését milyen módon, formában kéri,
 milyen címen (postai vagy elektronikus levelezési cím, egyéb ) érhető el, 
 vállalja-e  az  igény  teljesítésével  kapcsolatban  esetleg  felmerülő  másolási  költség 

megtérítését.

(2)  A  nyilatkozat  megtétele  az  adatigénylésnek  nem  feltétele, és  annak  elmaradása  az  igény 
elintézésére  (teljesítésére  vagy megtagadására)  nyitva  álló  határidőt  nem hosszabbítja  meg.  Az 
igény  szabatos  formában  történő  előterjesztése  megkönnyíti,  egyben  gyorsíthatja  annak 
elintézését.

3. §



A  bírósági  szervezet  egészére  vonatkozó  adat  igénylése  esetén  az  igényt  haladéktalanul  
továbbítani kell az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez. A Fővárosi Törvényszékre vonatkozó 
közérdekű adatigénylés esetén a Fővárosi Törvényszék elnöke, a Fővárosi Törvényszék területén 
működő  bíróságok tekintetében  e  bíróságok  elnökei  jogosultak  az  igény  teljesítésére.  A 
jogosultságot a bíróság elnöke írásban átruházhatja más bírósági vezetőre.

4. §

(1)  Az  adatigénylést  a  bíróságok egységes  iratkezeléséről  szóló  szabályzat  elnöki  ügyvitelre 
vonatkozó  rendelkezései  szerint,  El.I.H.  számra kell  lajstromozni, és  ezt  követően  a  bíróság 
elnökének be kell mutatni. Az igény benyújtásának helye szerinti bíróság elnöke a tartalma szerint  
másik  bíróság  működéséhez  kapcsolódó  vagy  más  bíróság  által  kezelt  adatra  vonatkozó 
közérdekű  adatigénylést  legkésőbb  a  benyújtást  követő  napon  elektronikus  úton  
(e-mail) vagy faxon továbbítja az illetékes bíróság elnökének. 

(2)  Ha  a  közérdekű  adatra  vonatkozó  adatigénylés  az  igénylő  egyéb beadványának  részeként 
érkezik a bírósághoz, az ügyben eljáró bíró vagy igazságügyi alkalmazott köteles a beadvány erre 
vonatkozó részét haladéktalanul El.I.H számra lajstromoztatni. 

5. §

(1) A bíróság elnöke az igényt megvizsgálja abból a szempontból, hogy a kért adat közérdekű 
adatnak  minősül-e,  megtalálható-e  az  internetes  weblapon,  továbbá,  hogy  az  igénylőt  milyen 
formában célszerű tájékoztatni. 

(2)  A  bíróság  elnöke  szükség  szerint  intézkedik  az  igényelt  adatot  kezelő  szervezeti  egység 
vezetőjénél az adat bekérésére. A szervezeti egység vezetője 3 munkanapon belül köteles a kért 
adatot megadni. 

6. §

(1)  A  bíróság  elnöke  a  másolat  készítéséért  felszámolható  költségtérítés  összegét a  Fővárosi 
Törvényszéknek az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzata alapján állapítja meg. 

(2) A költségtérítés összegét az adatszolgáltatást megelőzően a bíróság elnöke közli az igénylővel 
és  beszerzi  az  igénylő  nyilatkozatát,  hogy  a  költség  ismeretében  fenntartja,  vagy  módosítja-e 
igényét.  Amennyiben  az  igénylő  vállalja  a  költség  megtérítését,  fel  kell  hívni  a  költségviselés  
szempontjából szükséges személyazonosító adatainak közlésére is.  Amennyiben az igénylő nem 
vállalja a költség megfizetését, a közérdekű adatot olyan formában és módon kell közölni, ami 
lehetőleg  nem okoz meg nem térülő költséget  a  bíróságnak  (a  közérdekű  adatot lehetőleg  e-
mailben kell közölni).

7. §



Ha az igény csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalában 
korlátozott adat (pl. minősített adat, döntés-előkészítéssel kapcsolatos adat) köréről és az ilyen 
adat megismerhetőségének módjáról.

8. §

A közérdekű adat iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Pesti  
Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó utca 25.) fordulhat jogorvoslatért.

9. §

A bíróság elnöke köteles az adatigénylésekről az Utasítás 12. §-a szerinti nyilvántartást vezetni és  
a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  elnökének  szóló  tájékoztatás 
összeállítása  érdekében  minden  év  január  15.  napjáig  a  nyilvántartás  alapján  az  elutasított 
kérelmekről és az elutasítások indokairól a Fővárosi Törvényszék elnökének jelentést küldeni. 

10. §

Ez a szabályzat 2012. december 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fővárosi Törvényszék 
2006.El.II.B.39/2.  számú  szabályzata  a közérdekű  adatokról  történő  tájékoztatás  rendjéről, 
továbbá a közérdekű adatokra vonatkozó 2009.El.I.H.2/12. számú körlevél hatályát veszti.

Budapest, 2012. december 18.

Dr. Fazekas Sándor



A Fővárosi Törvényszék 17. számú szabályzatának melléklete

Adatigénylés
közérdekű adat megismerésére

Az igénylő neve*: 

Levelezési címe:

Egyéb elérhetősége (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):

Az  igényelt  adatok  körének  pontos  meghatározása  (a  bírósági  szervezet  egészére,  vagy 
meghatározott bírósági intézményre vonatkozik):

Az igény teljesítésének kért módja (szóban, papíralapú adathordozó /levél, fax/, 
elektronikus adathordozó /floppy, cd/ vagy e-mail):

Vállalom, hogy az igény teljesítésével  kapcsolatban felmerülő másolási költségeket 
legkésőbb az adatok rendelkezésemre bocsátását követő 8 napon belül az adatszolgáltató 
szerv részére megfizetem.

Dátum:                                                                 Aláírás:
*
Jogi  személy,  vagy  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  más  szervezet  esetén  az  eljáró  képviselő  
megnevezése


