
Közérdekű adatok megismerése 

 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igényt a Miskolci Tankerületi Központnál szóban 

és írásban egyaránt be lehet nyújtani a Tankerület elérhetőségeinek bármelyikén: 

 

Postacím: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 

Email:  miskolc@kk.gov.hu 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 29. §-ának rendelkezései a közérdekű adatok kiadására vonatkozóan az alábbi 

szabályokat tartalmazzák: 

 

(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó 

szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül 

tesz eleget.  

 

(1a) 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. 

 

(1b) 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. 

 

(2) 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, az (1) bekezdésben meghatározott 

határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését 

követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  

 

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az 

adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - 

költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a 

kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb 

összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a 

kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A költségtérítés összegéről, 

valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az 

igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

 

(3a) Az igénylő a (3) bekezdés 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. 

 



(4) Ha az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a (3) bekezdés szerint költségtérítést állapít 

meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül 

kell teljesíteni. 

 

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők 

figyelembe: 

 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint, 

 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége 

 

c) --- (hatályon kívül helyezve)  

 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály 

határozza meg. 

 

Az igényelt közérdekű adatok kiadása költségtérítést vonhat maga után, amely a közérdekű adat 

iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló  

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. 

 

Kérdésével kérem, forduljon a Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

 

dr. Jerebák József 

email: jozsef.jerebak@kk.gov.hu 

telefon: 06-20-488-7021 

 

mailto:jozsef.jerebak@kk.gov.hu

