
Tisztelt Érdeklődő! 
 
 
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikkének (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek 
joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez.” 
 
A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg, mely szerint közérdekű adat „az állami vagy 
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, 
annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint 
a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. 
Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülését az Infotv. 26. § (1) bekezdése biztosítja annak kimondásával, miszerint az állami 
vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy 
személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-
ben  meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse; ugyanezen törvény 29. § (1) bekezdése 
előírja, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az igény beérkezését 
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell teljesítenie. 
A fent idézett rendelkezések érvényesülése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az 
Adatvédelmi Szabályzatról szóló 7/2015. számú jegyzői utasításban foglalt eljárási rend szerint biztosítja a közérdekű 
adatok megismerését minden érdeklődő számára. A hivatkozott utasítás teljes terjedelmében megtekinthető itt. 
A következőkben tájékoztatni kívánjuk Önt az utasításban foglalt, a közérdekű adatigénylések benyújtásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról. 
Közérdekű adat megismerése iránti igény személyesen szóban, illetve írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) 
terjeszthető elő Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál. 
Az igényt írásban a Polgármesteri Hivatal postai címén (4024 Debrecen, Piac utca 20.), ajegyzo@ph.debrecen.hu elektronikus 
levélcímen és a 06-52/511-422-es faxszámon lehet benyújtani a kérelmező által írt igénylési formában vagy a Polgármesteri 
Hivatal által e célra rendszeresített igénybejelentő nyomtatványon. (Az igénybejelentő letölthető innen.) 
Az írásban benyújtott igénynek a következőket célszerű tartalmaznia:  
• az igénylő neve,  
• az igénylő levelezési címe,  
• az igénylő egyéb elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),  
• az igényelt adatok pontos meghatározása,  
• nyilatkozat arra nézve, hogy az adatokat milyen módon kívánja megismerni (például szóban, papíralapú adathordozón 
/levél/, elektronikus adathordozón /pendrive, cd/, faxon, e-mailben) 
 
 
  
Az Infotv. 29. §-ának (1b) bekezdése értelmében az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles 
eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az 
elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 
A Polgármesteri Hivatal az adatigénylés teljesítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően 
– költségtérítést állapít meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.Az Infotv. 29. § (3a) 
bekezdése értelmében az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését 
fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az 
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 
az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az Infotv. 27. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat 
a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség 
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” Amennyiben Ön nem 
nyilvánosnak minősülő adatot kíván megismerni, igényét az általános szabályok szerint nyújthatja be. Az igényben elő kell 
adni a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, az igény előterjesztésének indokait, továbbá nyilatkozni kell 
az esetlegesen igényelt másolatok számáról. Az igény teljesíthetőségéről a jegyző dönt. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 
vonatkozó jogszabályok alapján az igény teljesítése a szerv vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozik, így a nem nyilvános 
adatok megismerését csupán indokolt esetben engedélyezi. 
Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az 
Infotv. irányadó rendelkezései szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést 
nem fizette meg – az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz 
fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 
vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.  

 



ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KARTA 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati alapelvei 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
Jelen dokumentumban foglalt alapelveink kinyilvánításával célunk az Ön igényeinek teljes körű kielégítése, az 
ügyintézés áttekinthetőbbé tétele. Tájékoztató adataink azt a célt szolgálják, hogy hivatalos ügyeit rövid idő alatt, magas 
szakmai színvonalon elintézzük, a szükséges információval Önt ellássuk. 
Vállaljuk, hogy  tájékoztatásunkkal minden esetben naprakész, pontos információt nyújtunk, megkönnyítjük az Ön számára, 
hogy kapcsolatba léphessen munkatársainkkal, segítünk eligazodni hivatalunkban, mind telefonon, mind személyesen udvarias, 
tiszteletteljes kiszolgálásban részesítjük, szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges valamennyi adatot és információt az Ön 
rendelkezésére bocsátjuk. 
  
Ha személyesen keresi fel Hivatalunkat: 
tapasztalhatja, hogy az ügyfélteret tiszta, rendezett módon, a szükséges eligazító táblákkal és jelzésekkel ellátva alakítottuk 
ki,  a gyorsabb tájékozódás érdekében a Hivatal épületében az egyes irodák, valamint az ott dolgozók nevét az ajtók mellett 
található táblákon elhelyeztük,  a jelentős ügyfélforgalmat bonyolító szervezeti egységeinknél (Pl. Igazgatási Osztály, Adóügyi 
Osztály) ügyfélhívó rendszert iktattunk be, nyomtatványaink, űrlapjaink, adatlapjaink, valamint iratminták állnak az Ön 
rendelkezésére, amennyiben igényt tart rá, ügyintézőink a nyomtatványok, adatlapok kitöltésében segítséget nyújtanak, 
munkatársaink készségesen és udvariasan igyekeznek segíteni Önnek, törekszünk az ügyintézés módjának egyszerűsítésére, az 
adminisztrációs terhek csökkentésére, amelyhez az Ön javaslatait is várjuk, az ügyintézés folyamatosságát minden 
rendelkezésre álló eszközzel biztosítjuk, a Hivatalban működő ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer elveihez 
igazodva várjuk az Ön véleményét, tapasztalatait, építő kritikáit és a lehetőségekhez mérten beépítjük 
szolgáltatásainkba, munkatársaink kulturált megjelenésükkel is az Ön megtisztelését és megelégedettségét kívánják 
szolgálni. 
Címünk: 
Régi Városháza 
4024 Debrecen, Piac u. 20. 
Új Városháza  
4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 
 
Ha telefonon érdeklődik, kér információt: 
 
az ügyben illetékes ügyintéző közvetlenül hívható, illetve a kézi kezelésű központon keresztül történő megkereséssel egyaránt 
rendelkezésre áll a hívástorlódások elkerülése érdekében, munkatársaink késedelem nélkül felveszik a telefont, udvariasan 
bemutatkoznak, figyelmesen végighallgatják Önt és érdemben reagálnak a megkeresésre, amennyiben az ügyben más 
szervezeti egység illetékes, akkor munkatársunk átkapcsolja Önt a megfelelő mellékre, amennyiben üzenetet hagyott, rövid 
időn belül az Ön által megadott telefonszámon visszahívjuk. 
Központi telefonszámunk: 06-52-511-400 
Központi telefax számunk: 06-52-511-422 
 
Ha levélben fordul hozzánk: 
 
levelét a lehető legrövidebb határidőn belül eljuttatjuk az intézkedésre jogosult munkatárs részére, az Ön által kért tájékoztató 
anyagokat – amennyiben azok rendelkezésünkre állnak – haladéktalanul, ha azok előállítása külön feladatot igényel, akkor 
lehetőleg 15 napon belül bocsátjuk rendelkezésére, minden megkeresésre és érdemi ügyintézést igénylő kérelemre a 
jogszabályokban meghatározott határidőn belül választ adunk, amennyiben e határidő meghosszabbítására van szükségünk, 
Önt időben tájékoztatjuk, leveleinket közérthetően, kellő körültekintéssel, a jogszabályok ismeretében fogalmazzuk meg. 
  
Ha az Interneten keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségeit:  
 
Debrecen Megyei Jogú Város honlapján (www.debrecen.hu) részletes felvilágosítást kaphat az Önkormányzatról, a 
Polgármesteri Hivatalról: 
Debrecen –  Városháza – Polgármesteri Hivatal menüponton belül 
a Hivatal tevékenységéről, a szervezet felépítéséről, az osztályok elérhetőségéről, azon ügyek köréről, amelyek az egyes 
irodákhoz tartoznak, a tisztségviselők nevéről, feladatairól, elérhetőségéről, az ügyfélfogadás és részletes rendjéről. 
 
Debrecen –  Ügyintézés menüponton belül 
ügymenetleírások, nyomtatványok állnak az Ön rendelkezésére, amelyek segítségével pontos információt kaphat az ügyintézés 
menetéről, a szükséges adatlapokról, űrlapokról és nyomtatványokról, illetve az illetékköteles ügyek köréről és a fizetendő 
illeték mértékéről.  
 
 
  
Ha munkatársaink keresik fel Önt: 



mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önnek megfelelő időpontot találjanak ügye intézéséhez, a megbeszélt időpontban 
pontosan, és a személyazonosságukat igazolva jelennek meg, érthetően, szaktudásukról számot adva kommunikálnak Önnel és 
látják el a szükséges információkkal, észrevételeit, javaslatait, esetleges panaszait továbbítják az intézkedésre jogosult vezető 
felé. 
 
A Hivatal minőségirányítási rendszerének működésében fontos helyet foglal el az ügyfelek véleményének figyelembe vétele, 
panaszaik kivizsgálása.  Amennyiben valamely szolgáltatásunkkal, az ügyintézés menetével, illetve munkatársunk 
hozzáállásával nincs megelégedve, észrevételeit kérjük, juttassa el hozzánk. Ennek lehetőségei az alábbiak:  
ügyfélfogadó helyiségeinkben elhelyezett ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltése és a véleményládában történő elhelyezése, 
jegyző felkeresése fogadóóráján, illetve írásban, telefonon vagy email-ben a jegyző, vagy az illetékes főosztályvezető, illetve 
osztályvezető megkeresése. 
Tapasztalatait, javaslatait kivizsgáljuk és a szükséges intézkedéseket rövid határidőn belül meghozzuk, amelyekről érdemben 
Önt tájékoztatjuk. Ügyfélkapcsolataink javítása érdekében örömmel veszünk minden olyan kezdeményezést, amely az Ön 
megelégedését, illetve az ügyintézési körülmények javítását szolgálja. 
A kölcsönös bizalom elve alapján kívánjuk munkánkat végezni, ezért megértését és türelmét kérjük az ügyintézés során. 
Tevékenységünket közigazgatási szervként jogszabályoknak és belső szabályozásoknak kell alárendelnünk, amelyekben - 
természetesen a törvényesség elvét maradéktalanul betartva - az Ön érdekei is megfogalmazásra kerültek.  
Számítunk az Ön megértésére, hiszen hivatalunk kizárólag a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben járhat el a jogszabályi 
előírások keretei között, eleget téve a Debrecen Polgármesteri Hivatalban bevezetett Köztisztviselői Etikai Kódexben foglalt 
követelményeknek. 
 


