
Tájékoztató 
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 

 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
A közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. törvény) 
meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

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. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. 
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli. 

Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy 
neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. 
A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben 
tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő 
közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény 
rendelkezései irányadóak. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, 
illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy 
más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e 
tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.  

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat. 
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.  
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A Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: Hivatal) 
Info. törvényben meghatározott, közzétételi kötelezettségét a Kőbányai Önkormányzat honlapján 
(www.kobanya.hu) teljesíti.  

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) 
megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt (a továbbiakban: 
kérelem) nyújthat be.  
 

 
2. Eljárási rendelkezések 

A kérelmet az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani. Az 
igénylés során kötelező megadni a természetes személy nevét, szervezet elnevezését és 
elérhetőségét.  

A kérelem írásban személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában 
(Budapest X. kerület, Állomás utca 26.), valamint az Újhegyi Ügyfélszolgálaton (Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 16.) nyitvatartási időben nyújtható be.  

Nyitvatartási idő  

a) az Ügyfélközpontban  

Hétfő 8.00 órától 17.30 óráig 

Kedd 8.00 órától 15.30 óráig 

Szerda 8.00 órától 16.00 óráig 

Csütörtök 8.00 órától 15.30 óráig 

Péntek 8.00 órától 13.00 óráig 

b) az Újhegyi Ügyfélszolgálaton 

Hétfő 8.30 órától 17.30 óráig 

Szerda 8.30 órától 16.00 óráig 

Péntek 8.30 órától 13.00 óráig 

 

A kérelem  
a) postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1475 Budapest, Pf. 35 postacímen, 

b) elektronikusan a hivatal@kobanya.hu e-mail címen, valamint a BP10KER hivatali tárhely 
címen nyújtható be. 
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A Hivatal a papíralapon írásban benyújtott kérelemre papíralapon postai úton vagy – az igénylő 
erre vonatkozó nyilatkozata alapján - személyes átvétellel az Ügyfélközpontban vagy az Újhegyi 
Ügyfélszolgálaton, az elektronikus úton benyújtott kérelemre elektronikus úton küldi meg a 
választ. 

Az adatigénylő személyes adatait a Hivatal csak annyiban kezeli, amennyiben az az igény 
teljesítéséhez, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez 
szükséges. Ezt követően az igénylő személyes adatai törlésre kerülnek. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylőt a kérelem pontosítására. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Hivatal a kérelem beérkezését követő 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

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. 

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. 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 
tájékoztatni kell. 

Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy 
tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett 
intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az 
Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig 
terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 
dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az 
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 
teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a 
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a 
költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő 
lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

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. 
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A kérelemre adott választ a jegyző kiadmányozza. 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. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak 
tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. 

 

3. Költségtérítés 
Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban 

felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az 
igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége, valamint 
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével 
összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 
alapján 

a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 
legfeljebb 

aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal, 
ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal, 
b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 

legfeljebb 
ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal, 
bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal, 
c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 

legfeljebb 580 Ft/adathordozó, 
d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó 

közvetlen önköltsége. 

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi 
mértékek vehetők figyelembe: 

a) az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a 
hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, amely meghatározott súlyhatárig 
360 Ft, 

b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai 
szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre 
vonatkozó postai szolgáltatás díja. 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben 
vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás 
időtartama meghaladja a 4 munkaórát. 
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Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat 
felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat 
készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges 
időtartam vehető figyelembe. 

Ha az adatigénylés teljesítésére elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges 
időtartam csak akkor vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló adat 
igénylésére került sor, vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az elektronikus 
formában rendelkezésre álló adat rendelkezésre bocsátásához szükséges időtartamnál. 

A munkaerő-ráfordítás összes költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségeinek 
összegeként kell megállapítani. A munkaerő-ráfordítás időtartamát személyenként a kerekítés 
szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni. A munkaerő-ráfordítás személyenkénti 
költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy 
által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni 
e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges 
munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell 
tekinteni. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként 
legfeljebb munkaóránként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe. 

Az igénylő a költségtérítésről szóló 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. 

4. A kérelem elutasítása, jogorvoslati lehetőség 
A kérelem teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény 

alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését 
követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - 
elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.  

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. 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 
nyitva álló, illetve meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint 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. Ha az igény elutasítása, nem 
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatának 
kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának 
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, illetve lezárásáról, vagy a NAIH intézkedéséről szóló 
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra 
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 
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A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 
igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

A per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, 
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes 
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. 

A bíróság soron kívül jár el. 

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az 
adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a kért 
közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított 
költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés 
összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. 
 


