
Tájékoztató a közadatok újrahasznosításával kapcsolatban 

A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos alapvető szabályokat elsősorban a közadatok 
újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kútv.) tartalmazza. További 
ehhez kapcsolódó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény ( Info tv.)  tartalmaz. 

Tájékoztatjuk, hogy a Kútv. alapján  

igénylő: bármely természetes személy, jogi személy vagy egyéni cég, amely közadat vagy 
kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátása iránt e törvény szerint 
terjeszt elő kérelmet; 

informatikai eszközzel automatikusan feldolgozható formátum: olyan fájlformátum, amely 
felépítése lehetővé teszi a benne rejlő egyedi adatok és adatstruktúra egyszerű azonosítását, 
felismerését és kinyerését az adatfeldolgozást végző informatikai eszközök és alkalmazások 
számára; 

közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat; 

közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy; 

kulturális közadat: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
szóló, a kulturális örökség védelméről szóló, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló, valamint a mozgóképről szóló törvény hatálya alá 
tartozó közfeladatot ellátó szerv jogszabály alapján vezetett nyilvántartásában szereplő adat, 
továbbá a nyilvántartásában levő kulturális javakról, könyvtári dokumentumokról és 
köziratokról készült, digitális tartalomként feldolgozható elektronikus másolat; 

újrahasznosítás: a közadat vagy kulturális közadat felhasználása olyan kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célra, amely kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a 
közfeladat ellátását előíró jogszabályból eredő célkitűzésen, amire az adatot előállították; 

újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás: a közadathoz vagy kulturális 
közadathoz az igénylő részére biztosított olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi az igényelt adat 
újrahasznosítását az igénylő számára, ideértve különösen az adat adathordozón vagy 
elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, az adatot tartalmazó adatbázishoz 
történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba nem ütköző 
hozzáférési módot, amelyben a közfeladatot ellátó szerv és az igénylő az újrahasznosítási 
megállapodásban megállapodik. 

 

Az igénylés, újrahasznosítási kérelem benyújtása: 

A közfeladatot ellátó szervek kizárólag akkor járhatnak el a Kútv. rendelkezései szerint, ha a 
közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítása érdekében kérelmet benyújtó igénylő úgy 
nyilatkozott, hogy a közadatot vagy a kulturális közadatot újrahasznosítás céljából igényli. 
Ha az igénylő nem nyilatkozott erről, a közfeladatot ellátó szerv az igénylés célját, valamint 



azt, hogy egy adott igénylés a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozik-
e, nem vizsgálhatja. 

A közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátását az igénylő írásbeli 
kérelmével, az alábbiak szerint kezdeményezheti: 

A kérelmet a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnél kell előterjeszteni.  

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az igénylő arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a megjelölt közadatokat 
újrahasznosítás céljára kéri, 

b) az igénylő nevét, lakcímét (székhelyét), kapcsolattartásra használt telefonszámát, valamint 
e-mail címét, 

c) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat pontos megjelölését, 

d) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat kívánt formátumát, ideértve az alkalmazni 
kívánt technikai eszköz és mód megjelölését is, 

e) rendszeres rendelkezésre bocsátás igénylése esetén az igényelt rendszerességet. 

 

A kérelem elintézése: 

Ha a kérelem nem tartalmazza az igénylő fenti a) pontja szerinti nyilatkozatát, a kérelmet az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek a közérdekű 
adatok megismerésére vonatkozó szabályai szerint kell teljesíteni. Ha a kérelem a fenti a) pont 
szerinti nyilatkozatot tartalmazza, a közfeladatot ellátó szerv a kérelmet beérkezését követően 
azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül megvizsgálja. 

A kérelem megvizsgálása során a közfeladatot ellátó szerv ellenőrzi, hogy: 

a) a kérelem rendelkezik-e a Kútv. 10. § (3) bekezdés b)-e) pontja szerinti kötelező tartalmi 
elemekkel; 

b) a kérelemben megjelölt adatok a közfeladatot ellátó szerv rendelkezésére állnak-e, és 
újrahasznosítás céljára rendelkezésre bocsáthatóak-e. 

Ha a kérelem a Kútv. 10. § (3) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott tartalmi elemek 
valamelyikét nem tartalmazza, és a hiány a kérelem teljesíthetőségét akadályozza, a 
közfeladatot ellátó szerv legalább 5, de legfeljebb 10 munkanapos határidő megjelölésével és 
az arra való figyelemfelhívás mellett, hogy a kért adatok hiányában a kérelme nem teljesíthető 
- a hiányok megjelölése mellett a hiányzó adatok pótlására hívja fel. 

Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, mintha 
a kérelmet be sem nyújtotta volna. A felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, 
hogy az igénylő utóbb ugyanazon közadatra vonatkozó újabb kérelmet terjesszen elő. 

Ha a kérelemben megjelölt közadatokat nem a közfeladatot ellátó szerv kezeli, és a kérelem 
alapján az igényelt közadatok kezelésére jogosult szervezet azonosítható, a közfeladatot ellátó 



szerv az igénylő egyidejű értesítése mellett a kérelmet a jogszabályban (Kútv.) szereplő 
határidőn belül átteszi a kérelemben megjelölt adatok kezelésére jogosult szervezetnek. 

A közfeladatot ellátó szerv a kérelemről annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 
munkanapon belül érdemben dönt. 

A közfeladatot ellátó szerv ezen határidőt annak letelte előtt indokolt esetben a kérelem 
terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 
munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett - meghosszabbíthatja. 

A közfeladatot ellátó szerv döntésében 

a) dönt a kérelem teljesítéséről, és az általa alkalmazott általános szerződési feltételeknek 
megfelelő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz, 

b) dönt a kérelem részben történő teljesítéséről, és az általa alkalmazott általános szerződési 
feltételeknek megfelelő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz, 

c) a kérelmet elutasítja, 

d) a kérelem teljesítését további feltételekhez köti, és az általa alkalmazott általános 
szerződési feltételeknek megfelelő, vagy ha az alkalmazott további feltételek ezt szükségessé 
teszik, az általános szerződési feltételektől eltérő újrahasznosítási megállapodás megkötésére 
vonatkozó ajánlatot tesz. 

A közfeladatot ellátó szerv az a), b) és d) pont szerinti döntése esetén az újrahasznosítási 
megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az újrahasznosítási megállapodás mindkét fél 
által történő aláírásának napján az igénylő rendelkezésére bocsátja az igényelt adatokat. 

A kérelem elutasítása: 

A kérelmet a közfeladatot ellátó szerv kizárólag a következő esetekben utasíthatja el: 

a) az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre; 

b) az igényelt közadat nem áll rendelkezésére, és a Kútv. 12. § (3) bekezdése szerint a kérelem 
más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át. 

A kérelem elutasítását a közfeladatot ellátó szerv írásban indokolni köteles.  

A közfeladatot ellátó szerv ezen döntése, a rendelkezésre bocsátás feltételei, illetve az ezért 
megállapított díj mértéke közérdekű adatnak minősül. 

Díjazásra vonatkozó követelmények 

A közfeladatot ellátó szerv a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő 
rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg. A díj kialakításának követelményeit a Kútv. 
tartalmazza. 

Újrahasznosítási megállapodás 

 A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre 
bocsátásáról újrahasznosítási megállapodást köt az igénylővel. 



Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza legalább 

a) a felek megnevezését, 

b) az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok megnevezését, 

c) a b) pontban meghatározott adatok átadásának időpontját, az átadás módját, formátumát, 

d) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre 
bocsátásáért megállapított díj mértékét, 

e) a d) pontban meghatározott díj megfizetésének határidejét és módját, 

f) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosításának feltételekhez kötése esetén az 
adatok felhasználásának részletes feltételeit. 

Jogorvoslat: 

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv 
által a Kútv. 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, 
valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj 
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő 
eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a 
díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az 
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per 
megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van 
helye. 

Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló 
kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás 
céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. 

A kulturális közadatokra a Kútv. és annak végrehajtására kiadott rendelet tartalmaz 
rendelkezéseket. 


