
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ ADAT IGÉNYLÉSÉRŐL 

   

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

A MOL-Új Európa Alapítványnak (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 

18., e-mail cím: info@molujeuropaalapitvany.hu, továbbiakban, mint Alapítvány) az 

információs önrendelkezési jogról és az információs-szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 

(a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében 

lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott 

kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

  

Ha a fentiekben foglaltak alapján, a tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a 

tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására 

jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 

  

A közérdekű adat megismerése iránti igény 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 

nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok 

megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

  

 Az adatigény teljesítéséhez szükséges adatok 

Az Alapítvány az adatvédelmi törvény értelmében az adatigénylő személyazonosító adatai csak 

annyiban kezelheti, amennyiben az az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az 

igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követőn az igénylő személyes adatait 

haladéktalanul törölni kell. E szabálynak megfelelve, igénye írásbeli teljesítéséhez a következő 

adatokra van szükség: 

• amennyiben a kért adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, elegendő csak az 

elektronikus levélcímet megadnia, 

• amennyiben postai úton vagy telefaxon kéri a választ, nevét és egy levelezési címet, 

illetve telefaxszámot kell megadni. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

Az adatigénylésnek az Alapítvány 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 az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az Info tv. 29.§. (2) bekezdésben 

meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az 

igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Alapítvány az adatigénylés teljesítéséért - az azzal 
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kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek 

összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

Az Info tv. 29.§. (3a) bekezdése alapján az igénylő az Info tv. 29.§ (3) bekezdése alapján kapott 

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. 

Ha az adatigénylés teljesítése az Alapítvány 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. 

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot 

ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, 

illetve módon kell eleget tenni. 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 igény 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. Az elutasított kérelmekről, valamint az 

elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden 

évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

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. 

Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény 

az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható 

meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat 

megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

 Miről nem adható felvilágosítás? 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog nem korlátlan, így az Alapítvány  nem adhat 

felvilágosítás különösen: 

• olyan személyes adatokról, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek 

olyan adatairól, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, 

• a minősített adatokról (államtitok, szolgálati titok) 



• a döntés-előkészítő adatról 

Jogorvoslat a közérdekű adatigénylés elutasítása esetén 

Amennyiben az igényelt közérdekű adatok nem állnak rendelkezésre, vagy az – törvényi 

akadály miatt – nem kibocsátható, vagy a kért adat döntés-előkészítő adatnak minősül, a 

kérelem megtagadásáról és ennek okairól az igény beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül 

kötelező tájékoztatást nyújtani. 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 

nyitva álló, vagy az adatkezelő által az: Info tv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított 

határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított 

költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania. 

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

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 (harminc) napon belül 

kell megindítani az Alapítvány ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az 

adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság 

vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés 

érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés 

kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre 

álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 

igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

Az Alapítvány ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a 

törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

illetékes. (1055 Budapest, Markó utca 25.)  

 


