TÁJÉKOZTATÓ
a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjéről

A Magyar Posta Zrt. a www.posta.hu honlapon teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján
közzéteendő közérdekű adatokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) alapján a Magyar Posta Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok, illetve
közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet be
nyújtani.
A közérdekű adatok megismerése az Infotv.-ben meghatározottakon kívül korlátozható különösen
uniós jogi aktus alapján, az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére
tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
AZ IGÉNY BENYÚJTHATÓ:
a) e-mailben: kozadat@posta.hu
b) levélben: Magyar Posta Zrt. Törzskari Főigazgatóság Hatósági Kapcsolatok Osztály 1540
Budapest
c) faxon és telefonon az ügyfélszolgálaton keresztül:
a +36-46-620-136 faxszámon és
a +36-1-767-8282 telefonszámon
d) személyesen: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. címen a közadatfelelősnek.
Közadatfelelős: dr. Tóth Edit
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág 2-6.
Telefon: +36-30-771-7204
Email: kozadat@posta.hu
AMENNYIBEN A KÉRT ADATOKAT AZ IGÉNYLŐ
• elektronikus levélben kéri megküldeni, szíveskedjék az elektronikus levélcímét megadni,
• postai úton vagy faxon kéri megküldeni, szíveskedjék nevét és levelezési címét, illetve faxszámát
megadni.
Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll
rendelkezésre.
Amennyiben ugyanazon kérelmező, azonos ügyben ismételten benyújtja kérelmét, érdemi intézkedés
helyett tájékoztatást kap a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.
Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait csak annyiban
kezeljük, amennyiben ezen igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés
megfizetéséhez szükséges.
A Magyar Posta Zrt. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylése
jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható, de erről az igényének kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatást
adunk.
Amennyiben az igényelt adat – adathordozójánál, terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva –
csak hivatalos helyiségünkben ismerhető meg, a kérelmező számára biztosítjuk a helyben történő
megismerés lehetőségét. Az igénylő az adatokról jegyzetet készíthet és az adatokat tartalmazó
dokumentumról vagy dokumentumrészről – annak tárolási módjától függően – másolatot kérhet. A
másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést
állapítható meg, amelynek összegéről az igény teljesítése előtt tájékoztatjuk az igénylőt. Ha a
dokumentumról vagy dokumentumrészről a másolat igénylése jelentős terjedelmű a másolat szerinti
igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. Arról, hogy
a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, a költségtérítés
mértékéről, az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatást adunk az igénylőnek.
Amennyiben a kért adat nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános, az igény teljesítésének
megtagadásáról – függetlenül az adatigénylés benyújtásának módjától –, annak indokával együtt 8
napon belül írásban, illetőleg – amennyiben az igénylő elektronikus levelezési címét közölte –
elektronikus úton értesítjük.
A közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása esetén az elutasítás kézhezvételétől számított
30 napon belül keresetet nyújthat be a bírósághoz. Az ezúton kezdeményezett per az illetékekről
szóló – többször módosított – 1990.évi XCIII. törvény 57.§ (1) bekezdésének o) pontja alapján
illetékmentes.
Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Magyar Posta Zrt. az Infotv. 30.§ (3)
bekezdése szerinti nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig
tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

