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KIVONAT AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATÁBÓL

A KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE
(KÜLSŐ MEGKERESÉSEK)
Általános rendelkezések

ÁC
IÓ
S

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből
nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Szóbeli igények benyújtása

LIT

a.) személyesen: OORI Főigazgatósági Titkárság (1121 Budapest, Szanatórium u. 19. II. em. 205. munkanapokon 08:00
órától 14:00 óráig.
b.) telefonon a következő telefonszámokon: Tel: +36/1/391-1901, Fax: +36/1/200-2698

HA

BI

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
 az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő,
 az igényelt adat az OORI honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,
 az igényelt adat az OORI munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik,
 az igény az OORI eljárására, hatáskörére irányul, és az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános
tájékoztatással teljesíthető.
Írásbeli igények benyújtása

SI

RE

a.) Személyesen: OORI Főigazgatósági Titkárság (1121 Budapest, Szanatórium u. 19. II. em. 205. munkanapokon 08:00
órától 14:00 óráig.
b.) Postai úton: az OORI Főigazgatósági Titkárságának címezve (1121 Budapest, Szanatórium u. 19.),
c.) elektronikus úton: az oorifoig@rehabint.hu e-mail címre küldött levélben,
d.) faxon: a +36/1/200-2698-as faxszámon történhet.

VO

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja
 az általa írt igénylési formában, vagy
 illetőleg az e célra rendszeresített – jelen szabályzat mellékletét képező - „a közérdekű adatok
igénybejelentő nyomtatványa” elnevezésű igénybejelentő lapon.

OR

A Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítése a Közzétételért Felelős feladata.
XII/2. Eljárási szabályok (Adatvédelmi és Eljárási szabályok)

OS

Az OORI által közzétett adatok megismerését regisztrációhoz, személyazonosító adatok közléséhez nem lehet kötni. Az
elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető,
amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

ÁG

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény
teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a
költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

OR

SZ

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Közzétételért Felelős felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
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A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az OORI az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 12.9. pontban meghatározott határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül a Közzétételért
Felelős tájékoztatja.
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Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot
kaphat. Az OORI a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít
meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A költségtérítés mértékét az OORI
Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza.

LIT

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti
igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. 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 8 napon belül a Közzétételért Felelős
tájékoztatja.

BI

A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét,
valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat az
OORI Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza.

HA

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.

RE

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 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.

VO

SI

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Eitv. alapján megillető jogorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte
- elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az
adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról a Közzétételért Felelős minden évben január 31-éig tájékoztatja a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

OR

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.

OS

Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az OORI mérlegelését teszi
lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése
kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

OR

SZ

ÁG

Az igénylő
 a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
 vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a 12.10. pontban meghatározott meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén,
 valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat. A peres eljárásra a Pp. és az Eitv. 31. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.
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IGÉNYBEJELENTŐ LAP
közérdekű adat megismeréséhez
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Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Közzétételi Szabályzat melléklete
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Az igényelt közérdekű adat meghatározása, leírása:
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………..………………
A közérdekű adat igénylésével kapcsolatos egyéb információk: (-ba tett x jellel kérjük az igényt jelezni.)

HA

BI

LIT

A közérdekű adatokat
 személyesen, csak az adatok megtekintésével kívánom megismerni
 személyesen, az adatok megtekintésével kívánom megismerni és másolatot is kérek,
 csak másolat formájában igénylem és a másolat
 papír alapú legyen
 számítógépes adathordozó legyen
 floppy legyen
 CD legyen
 PenDrive legyen (kérelmező által biztosított)
 elektronikus levél legyen
A másolatot (papír és számítógépes adathordozó esetén)
 személyesen kívánom átvenni
 postai úton kérem.

SI

RE

Észrevételek, feljegyzések az adatközléssel kapcsolatban:
a) Adatkérés időpontja: …………………………………
b) Adatközlés időpontja: ………………………………..
c) Adat előkészítő megnevezése: ……………………….
d) A felmerült költség összege: …………………………
e) Elutasítás esetén az elutasítás oka: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

VO

A személyes adatokra vonatkozó rész csak addig kezelhető, míg az adatszolgáltatás nem lett teljesítve. Az
adatszolgáltatást követően ezt a részt le kell vágni és meg kell semmisíteni!

OR

Személyes adatok:
Név: …………………………………………………………..
Levelezési cím: …………………………………………….…
Telefonszám: …………………………….…, E-mailcím: …………………………………
Aláírás:………………………
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SZ

ÁG

OS

Dátum:………………….
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