
 

Tájékoztató a közérdekű adatok egyedi igénylésének rendjéről 

 

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 
nyújthat be a NETI Kft-hez. 

Írásban: NETI Kft, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. 

Szóban: (+36-1) 301-2030 

Elektronikusan: info@neti.com 

 

Az igénynek minden esetben tartalmaznia kell az igénylő nevét, nem természetes személy 
igénylő esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az 
adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. Emellett 
egyértelműen meg kell jelölni az igényelt adatok körét. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a NETI Kft. felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

Amennyiben az igényelt közérdekű adatot nem a NETI Kft. kezeli, az igényt átteszi a 
megválaszolására illetékes és hatáskörrel rendelkező szervhez, ha annak illetékessége és 
hatásköre az igényből kiderül. Az áttételről a NETI Kft. tájékoztatja az adatigénylőt. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 

A NETI Kft. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a beérkezését követő 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az 
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 
teljesítése a NETI Kft. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 
mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről a NETI Kft. 
az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. 

A NETI Kft. az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint az igénylőt az 
Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény 
beérkezését követő 15 napon belül írásban – vagy amennyiben az adatigénylésben a 
válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan – értesíti az 
igénylőt. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének költségei 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot 
kaphat. 

A NETI Kft. az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig 
terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést 
megelőzően tájékoztatja. 
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Az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az 
igénylését fenntartja-e. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a NETI Kft. 
által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a NETI Kft. részére megfizetni. 

Ha az adatigénylés teljesítése a NETI Kft. 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 közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott 
összeget, az adatigénylés a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon 
belül kerül teljesítésre. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a NETI Kft. 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 adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja 
a NETI Kft. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének jogszabályi korlátjai 

A közérdekű adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény 
szerinti minősített adat. 

A közérdekű adat nem ismerhető meg, ha a megismeréséhez való jogot az Infotv. 27. § (2) és 
(5) bekezdéseiben foglalt okokból törvény korlátozza.  

A NETI Kft. az adatigénylést nem köteles teljesíteni, ha 

• 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, vagy 

• 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 a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot a NETI Kft. felismerhetetlenné teszi. 

 

Igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 
nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az 
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében 
a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel 
élhet. 

Az igénylő a NAIH-nál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11) bejelentéssel vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű 



 

adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen 
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 
harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat 
készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH-nál bejelentést tesz, 
a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy 
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye 
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 
napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 
igazolásnak van helye. 

 

Közérdekből nyilvános adatok közzététele 

A NETI Kft. közzétételi kötelezettségét, valamint a közérdekből nyilvános adataihoz egységes 
szempontok szerinti elektronikus hozzáférés és ezen adatok közötti keresés lehetőségét a 
holnapján (www.neti.com) biztosítja. 

A közzétételt az Infotv 1. számú mellékletének releváns részei alapján kell elvégezni. 

A közzététel megvalósításáért az adatvédelmi tisztviselő, a közzétett adatok megfelelőségéről 
(valódiság, pontosság) az adatszolgáltatásban érintett szervezeti elemek (igazgatóságok) 
vezetői felelősek. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes személy neve, 
elérhetősége: 

 

Bonifert Tamás információbiztonsági igazgató, tamas.bonifert@neti.com 
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