
 

 

TÁJÉKOZTATÁS  

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

BENYÚJTÁSÁNAK ÉS INTÉZÉSÉNEK MENETÉRŐL 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a Budapesti Operettszínház közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata alapján a közérdekű 

adatigénylés rendje az alábbiak szerint történik.  

A Budapesti Operettszínház közérdekű adatok intézésével kapcsolatos hatályos 

szabályzata az alábbi linken érhető el: 

http://www.operett.hu/index.php?inc=menu/tartalom&menuId=49 

 

A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok m egismerésére 

irányuló igények benyújtása 

 

A közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt 

 szóban, 

 írásban postai,vagy 

 elektronikus  

úton bárki igényt nyújthat be. 

Az igény benyújtásának helye és módja 

 Szóbeli igények benyújtása: 

a.) személyesen: a Budapesti Operettszínház 1065 Budapest Nagymező u.1 7. 

szám alatt a színház főigazgatói titkárságán munkanapokon 10 - 16 óráig, 

 

b.)  telefonon a következő telefonszámon:  +36-1-472-2030 

 

 Írásbeli igények benyújtása: 

a. személyesen:  a  Budapesti  Operettszínház  1065 Budapest  Nagymező  

u.17.  szám alatt a színház főigazgatói titkárságán, munkanapokon  10-16 

óráig benyújtva, 

 

b. postai úton: Kiss-B. Atilla főigazgatónak címzett levélben, 

 

c. elektronikus úton: a kozadat@operett.hu e-mail címre küldött levélben, 

történhet. 

 

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó 

mailto:kozadat@operett.hu


írásbeli igényét benyújthatja 

 

a. az általa írt igénylési formában, vagy 

 

b. Budapesti Operettszínház által e célra rendszeresített igénybejelentő lapon 

(Tájékoztató 1. melléklete) 

 

A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok m egismerésére 

irányuló igények teljesítése 

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő Budapesti 

Operettszínház az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

15 napon belül tesz eleget. 

A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesítése nem 

tagadható meg azért, mert a nem magyar nyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az 

által értett más nyelven fogalmazza meg. 

A szóban előtejesztett  igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igénylő szóban kéri a 

választ, illetve az számára kielégítő,  az igényelt adat a Budapesti Operettszínház 

honlapján (www.operett.hu) vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, az 

igény a Budapesti Operettszínház eljárására, hatáskörére, az alkalmazott jogszabályokra 

vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető. 

Amennyiben a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az igénylésről 

feljegyzést kell készíteni és az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére 

írásban kerül sor. 

Ha az a dokumentum vagy dokumentum rész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, 

jelentős tejedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a 

Budapesti Operettszínház alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az 

igénylését fenntartja-e. Az igénylés teljesítési határidejébe a tájékoztatás és a nyilatkozatnak 

az adatkezelőhöz történő beérkezéséig eltelt időtartam nem számít bele. Ha az igénylő az 

igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos 

határidőben köteles az adatkezelőnek megfizetni. 

 

A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok m egismerésére 

irányuló igények megtagadása, illetve korlátozása 

 

Az adatigénylésnek az adatot kezelő Budapesti Operettszínház nem köteles eleget tenni, ha 

az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, 

valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely 

tájékoztatás vagy értesítés megadható. 

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 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. 

 

http://www.operett.hu/


Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény 

alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül 

írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levél ben 

értesíteni kell.  

 

Költségtérítés 

 

Az adatokat tartalmazó dokumentumokról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot 

kaphat. A másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség 

mértékéig terjedően – a Budapesti Operettszínház az önköltségszámítás rendjére 

vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint költségtérítést állapít meg, melynek 

összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.. 

A  költségtérítéssel kapcsolatos számlát (egyszerűsített számlát)   a  gazdasági igazgatóság 

bocsátja ki.  

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő 

eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított 

költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz 

fordulni. 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell 

megindítani. 

Az igénylő az adatkezelő jogsértő eljárása miatt kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információbiztonsági (NAIH) vizsgálatát. 


