
 

 

 

 

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK ÉS 
TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hatályos: 2020.01.01. 

 

 

 

 

 

 

Csanády László 

ügyvezető 
 

 

 

 

 

 



 

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

 

1.§  (1) A Pros peris  Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: társ as ág) kezelés ében lévő közérdekű 
és  közérdekből nyilvános  adat kiadás át bárki igényelheti s zóban, írás ban vagy elektronikus  formában egyaránt 
a  (2) bekezdés ben meghatározott elérhetős égeken. 

(2) A közérdekű ada t megis merés ére irányuló igények benyújtás ának módja : 

- Írás ban: Pros peris  Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.8000 Székes fehérvár, Os kola u. 2-4. 

- Elektronikus an: az iroda@pros peris alba.hu e-mail címen. 

- Szóban, írás ban s zemélyes en: a  társ as ág s zékhelyén munkaidőben (9:00-12:00, 13:00-16:00) 

 

2.§  (1) A s zóban előterjes ztett igényt akkor lehet s zóban - és  azonnal - teljes íteni, ha  

- az adatigénylő a  teljes ítés t s zóban kérte; 

- és  az igényelt adat a  Pros peris  Alba Kuta tóközpont Nonprofit Kft. közzétett bes zámolóiban, honlapján 
vagy más  módon jogs zerűen már nyilvános s ágra került, 

- vagy az igény a társ as ág tevékenys égéről, s zervezetéről, a  tevékenys égére irányadó jogs zabályokról 
s zóló álta lános  tá jékoztatás s al teljes íthető. 

(2) Ha a közérdekű vagy közérdekből nyilvános  ada tot a  társ as ág honlapján már közzétették, a  válas zban meg 
kell jelölni a  kért adatot ta rtalmazó nyilvános  forrás t. A közzététel azonban nem mentes íti a  válas zadás i 
kötelezetts ég alól. 

(3) Szóban előterjes ztett de s zóbeli, azonnali teljes ítés s el nem teljes íthető adatigénylés t az átvevő 
munkatárs nak írás ba kell foglalnia . 

(4) Az e-mailcím címre érkező kérelmek érkeztetés éért felelős  munkatárs  köteles  naponta ellenőrizni az ide 
érkezett ada tigénylés eket, majd érkeztetni és  az irodavezetőnek továbbítani. 

(5) A közérdekű és  közérdekből nyilvános  adatok megis merés e iránti igényeket s oron kívül kell érkeztetni. 

 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igény vizsgálata  

 

3.§  (1) A közérdekű és  közérdekből nyilvános  adatok megis merés e iránti adatigénylés eket a  társ as ághoz 
történő beérkezés t és  iktatás t követően azonnal el kell jutta tni az irodavezetőhöz. 



 

(2) A beiktatott ada tigényt az irodavezető haladékta lanul megvizs gálja , hogy az Infotv. 29. §  (1a) és  (1b) 
bekezdés ben foglaltak fennállnak-e. 

(3) Az irodavezető a  (2) bekezdés  s zerinti vizs gálatot követően –  s züks ég es etén az ügy- vezető bevonás ával 
–  az adatigénylés t megvizs gálja  abból a  s zempontból, hogy az egyértelmű-e, és  hogy a tá rs as ág kezelés ében 
lévő adatra  vonatkozik-e. 

(4) Amennyiben az ada tigénylés  nem egyértelmű, az ügyvezető az irodavezető előkés zítés e alapján 
haladéktalanul felhívja  az igénylőt az adatigénylés  pontos ítás ára. A pontos ítás  beérkezés éig az 
adatigénylés s el kapcs ola tos  eljárás i határidők nyugs zanak. 

(5) Ha az igénylő az ada tigénylés  pontos ítás ára irányuló felhívás ra határidőben nem válas zol, az igénylés t 
vis s zavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a  pontos ítás  elvégzés ére vonatkozó felhívás ban 
figyelmeztetni kell. 

Az adatigénylés teljesítése  

 

4.§ (1) A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a beérkezéstől számított 
15 napon belül, közérthető és  az adatigénylő álta l megjelölt módon kell eleget tenni. 

(2) Amennyiben az adatigénylés  jelentős  terjedelmű, illetve nagys zámú adatra  vonatkozik, vagy annak 
teljes ítés e a  társ as ág alaptevékenys égének ellátás ához s züks éges  munka- erőforrás  arányta lan mértékű 
igénybevételével jár, az adatigénylés  teljes ítés ére meghatározott hatá ridő egy alkalommal legfeljebb 15 
nappal meghos s zabbítható, melyről az adatigénylőt a  kérelem kézhezvételétől s zámított 15 napon belül 
tá jékozta tni kell. 

 

5.§  (1) Amennyiben az adatigénylés  teljes ítés éhez a  társ as ág más  munkavállalójának, megbízottjának 
bevonás a s züks éges , úgy a  bevont munkavállaló, megbízott gyűjti ös s ze, kés zíti elő az adatokat, melyeket 
aztán haladéktalanul megküld az irodavezetőnek. 

(2) Az irodavezető az (1) bekezdés  s zerinti adatok alapján ügyvezetői a láírás ra  előkés zíti az adatigénylés re 
adandó válas z tervezetét. 

 

6.§  (1) Ha  az adatigénylő az adatokat betekintés  útján kívánja megis merni, vagy a dokumentum -más olatoka t 
s zemélyes en kívánja átvenni, az irodavezető felves zi a  kapcs olatot az adatigénylővel időpont egyeztetés e 
céljából. 

(2) Az adatok tanulmányozás ára az erre kijelölt helyis égben, megfelelő időt kell biztos ítani. A bemutatott 
dokumentum tanulmányozás a s orán az adatigénylő kérdés eire válas zolni kell. Az adatigénylő jogos ult a  
bemutatás ra  került dokumentumokról jegyzetet kés zíteni. 

 

Az adatigénylés megtag adása 



 

 

7.§  (1) Azon adatigénylés  teljes ítés ét, mely olyan adatra  vonatkozik, ami nincs  a  társ as ág kezelés ében, el kell 
utas ítani. 

(2) Az adatigénylés  megtagadás akor lehetős ég s zerint, a  társ as ág álta l is mert ada tok alapján tájékoztatni kell 
az adatigénylőt arról, hogy mely közfeladatot ellá tó s zerv kezeli az igényelt közérdekű és  közérdekből 
nyilvános  adatokat. 

 

8.§  (1) Az igénylés  teljes ítés ének megtagadás áról és  annak indokairól 15 napon belül a  társ as ág levélben vagy 
amennyiben az igény elektronikus  úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus  levelezés i cím is  fel 
van tüntetve, elektronikus an tájékoztatás t küld az igény- lőnek. 

 

Az adatigényléshez kapcsolódó egyéb rendelkezések  

 

9.§ (1) Az irodavezető javaslatot tehet a társaság ügy vezetője rés zére a  többs zör felmerült adatigénylés re 
adott válas z anonimizá lt formában történő közzétételére vagy a tá rs as ág különös , valamint egyedi közzétételi 
lis tá jának kiegés zítés ére. 

(2) Az irodavezető nyilvántartás t vezet 

- az elutas ított közérdekű adatigényekről; 

- a teljes ített adatigénylés ekről az Infotv. 29. §  (1a) bekezdés ében fogla lt vizs gála t elvégzés e céljából 
a  beérkezés től s zámított egy évig. 

(3) Az irodavezető a  (2) bekezdés  s zerinti nyilvántartás  alapján minden év január 31-éig gondos kodik az Infotv. 
1. melléklet II. pontjában foglalt tábláza t 15. sora s zerint az előző évben elutas ított közérdekű 
adatigénylés ekre vonatkozó s tatis ztika elkés zítés éről, valamint a  s tatis ztikai adatok közzétételéről. 

(4) A (2) bekezdés  s zerinti nyilvántartás  ta rta lmazza  

-  az ügyirat iktatós zámát; 

- az adatigénylés  tárgyát; - az adatigénylés  beérkezés ének időpontját; 

- az adatigénylés  teljes ítés ének időpontját; 

- az adatigénylés  elutas ítás ára és  az elutas ítás  okára vonatkozó adatot. 

Költségtérítésre v onatkozó rendelkezés  

 

10.§  (1) Ha a dokumentum vagy dokumentumrés z, amelyről az igénylő más ola tot igényelt, jelentős  terjedelmű, 
a  más olati igényt a  költs égtérítés nek az igénylő álta li megfizetés ét követő 15 napon belül kell teljes íteni. Arról, 



 

hogy a más olatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrés z jelentős  terjedelmű, továbbá a  költs égtérítés  
mértékéről, valamint az ada tigénylés  teljes ítés ének a  más ola tkés zítés t nem igénylő lehetős égeiről az igénylőt 
az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tá jékozta tni kell.  

Az Infotv. 29. §  (5) bekezdés e alapján a  költs égtérítés  mértékének meghatározás a s orán az a lábbi 
költs égelemek vehetők figyelembe: 

- az igényelt adatoka t tartalmazó adathordozó költs ége, 

- az igényelt adatoka t tartalmazó adathordozó az igénylő rés zére történő kézbes ítés ének költs ége, 

- ha az ada tigénylés  teljes ítés e a  közfelada tot ellá tó s zerv alaptevékenys égének ellátás ához s züks éges  
munkaerőforrás  arányta lan mértékű igénybevételével jár, az ada tigénylés  teljes ítés ével ös s zefüggő 
munkaerő-ráfordítás  költs ége. 

(2) A fels orolt költs égelemek mértékét a  301/ 2016. (IX. 30.) Korm.rendelet a lapján kell meghatározni.  

 

A jogorvos lati eljárás : 

 

12. §  (1) Az igénylő a  közérdekű adat megis merés ére vonatkozó igény elutas ítás a vagy a teljes ítés re nyitva  
álló határidő eredménytelen eltelte es etén, vagy az Infotv. s zerinti meghos s zabbított ha táridő eredménytelen 
eltelte es etén, valamint a  más olat kés zítés éért megállapított költs égtérítés  ös s zegének felülvizs gá lata  
érdekében bírós ághoz fordulhat.  

(2) Az (1) bekezdés  s zerinti per a  járás bírós ág ha tás körébe tartozik, és  arra  a  törvénys zék s zékhelyén lévő 
járás bírós ág, azaz a  Székes fehérvári J árás bírós ág ille tékes . A bírós ág illetékes s égét az alperes  közfeladatot 
ellá tó s zerv s zékhelye alapítja  meg. 

(3) Az igény elutas ítás a, nem teljes ítés e vagy a más olat kés zítés éért megállapított költs égtérítés  ös s zege 
miatt az igénylő a  Nemzeti Adatvédelmi és  Információs zabads ág Hatós ágnál bejelentés t tehet vizs gálat 
kezdeményezés e érdekében. 

(4) A megtagadás  jogs zerűs égét és  a  megtagadás  indokait, illetve a  más olat kés zítés éért megállapított 
költs égtérítés  ös s zegének megalapozotts ágát a  társ as ág köteles  bizonyítani. 

 

  

Székes fehérvár, 2020. január.01. 

  

 

            Cs anády Lás zló  

                   ügyvezető  



 

 

 

 
 

 

Sorszám 

 
Kérelem beérkezésének 
időpontja, iktatószáma 

 

Az adatigénylés tárgya 

Az adatigénylés 
teljesítésének vagy 

elutasításnak időpontja, 
iktatószáma 

 

Az adatigénylés elutasításának rövid indoka 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 
A Properis Alba Kutatóiközpont Nonprofit Kft. -hez beérkezett -teljesített és elutasított- közérdekű adatigénylések nyilvántartása. 


