
 
Az információkhoz való hozzáférés az információkhoz  való szabad 
hozzáférésr ől szóló többször módosított a Tt. 211/2000. sz. tör vénye alapján 
(tovább törvény az információkhoz való szabad hozzá férésr ől)  
 
Kinek van joga az információhoz való hozzáférésre? 
Mindenki számára indoklás nélkül hozzáférhetőek azon információk melyekkel Komárom 
város rendelkezik, tekintet nélkül arra ,  milyen célból kéri a kérvényező az információt. 
 
Köteles személy: 
Komárom város mint köteles személy az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 
törvény 2. § - a 1.  bekezdése értelmében köteles nyilvánosságra hozni azon információkat 
melyekkel rendelkezik és melyekre nem vonatkoznak korlátozások a törvény 8. §-a 
értelmében. 
 
A benyújtott  kérelemb ől világosan ki kell tünnie : 

- köteles személy megjelölése 
- a kérvényező vezeték- és utóneve, vagy a kérvényező cég megnevezése 
- lakhelye vagy  tartózkodási helye ill. székhelye 
- mely információra vonatkozik a kérvény 
- az információhoz való hozzáférés milyen módját javasolja a kérvényező. 
  
Ha a kérvény nem tartalmazza a törvény által előírt adatokat, a város haladéktalanul 
felszólítja a kérvényezőt, hogy a meghatározott időben (nem lehet kevesebb mint 7 nap), 
a hiányzó adatokat pótolja. 

 
A tájékoztatás-nyújtási kérelmet be lehet adni: 

a) írásban:  postán a Komáromi Városi Hivatal címére, nám. gen. Klapku 1 Komárno 
vagy személyesen az iktatóban, az Ügyfélfogadó Irodában, nám. gen. Klapku 1 , 
Komárno címen. 

b) szóban:  a komáromi városi hivatal hivatalvezetőjénél hivatalos órák ideje alatt  a 
 nám.gen.Klapku 1 Komárno címen (földszint) , 

c) faxon:   035/7702 703 
d) elektronikus postán:  prednosta@komarno.sk 
e) egyéb technikailag kivitelezhető módon. 

 
A kérvények ügyintézésének határideje: 
A város az információkat haladéktalanul szolgáltatja a kérvény benyújtásától, ill. az 
esetleges hiányosságok pótlásától számított 8 napon belül és 15 napon belül   vak személy 
esetében. Az információhoz való hozzáférés határidejét meg lehet hosszabbítani a törvény 
által előírt esetekben (idézett törvény 1. §-a   2.  bekezdés) 
 
Információk, melyek nem adhatóak ki  , ill. kiadásukat törvény korlátozza:  
Nem adhatóak ki azon információk,  melyek: 

- bizonyos jogszabályok szerint titkosnak minősülnek (pl. T.t. 215/2004 sz.) 
- bank- vagy adótitok tárgyát képezik, 
- személyi adatok védelme alá esnek  
- üzleti/kereskedelmi titoknak minősülnek bizonyos jogszabályok szerint (pl. 

kereskedelmi Törvénykönyv 17-20§) 
- vonatkoznak  rá az idézett törvény 11. §-nak 1. bekezdése  

 
Határozat kiadása: 
Ha a köteles személy a kért információkat megfelelő mennyiségben és megfelelő módon 
a 16. § szerint a törvényes határidőn belül nyújtja, határozatot hoz erről  iratba való 
bejegyzéssel, amely ellen nem lehet fellebbezni. Amennyiben a kérvényezőnek, ha csak 
részben is, de nem tudnak eleget tenni, a köteles személy törvényes határidőn belül írásbeli 
határozatot ad ki.  
 
 
 
 



Fellebbezés 
Komárom Város a kért információt elutasító határozata ellen benyújtható fellebezés  
a határozat kézbesítésétől  számított 15 napon belül,  vagy  a határozat kiadására 
eredménytelenül letelt idő eltelte miatt a törvény 17. §-a értelmében. 
A fellebezést a köteles személynek kell beadni, aki a határozatot kiadta, vagy ki kellett volna, 
hogy adja. A fellebezésről a polgármester dönt.  
A köteles személy az átvételtől számított 15 napon  köteles döntést hozni a fellebbezésröl. 
Amennyiben ezen határidőn belül a feljebbviteli szerv nem hoz döntést feltételezhető, egy ki 
nem adott határozatot, amivel elutasította a fellebezést, és megerősítette a megfellebezett 
határozatot. Ezen határozat kézbesítésének ideje a határozat kiadásának megengetett 
határideje letelte utáni második nap.  
 
Bírósági felülvizsgálat alá esnek azon a város által kiadott határozatok amelyeket 
a 162/2015-ös a Közigazgatóságban eljáró  bíróság vagy más általános jogi előírás 
engedélyez. A beadványnak  tartalmilag  és formálisan összhangban kell lennie az érvényes  
jogi előírásokkal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


