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Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 
megismerésének szabályai 

(Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 15. §-a alapján, Hatályos: 2022. 03. 23. napjától) 

 

 1. Az adatigénylésre vonatkozó kérelem benyújtása:  

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt 
szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 

Az igényt az Egyetem alábbi elérhetőségein kell benyújtani: 

• Írásban Dunaújvárosi Egyetem, Rektori Kabinet, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A 

• Elektronikusan: kabinet@uniduna.hu  

• Szóban és írásban: az Egyetem Rektori Kabinetén, munkaidőben. A szóban tett igénylés 
esetén, arról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 

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

 2. Az adatigénylés teljesítése:  

Az adatigénylésnek közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni. 

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell 
tenni.  

a) Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 
15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 
napon belül tájékoztatni kell. 

b) Az adatigénylésnek az Egyetem 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. 

c) Az adatigénylésnek az Egyetem 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. 

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az igény beérkezését követő 15 napon 
belül az Egyetem írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az 
igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben tájékoztatást küld 
az igénylőnek. 

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási 
módjától függetlenül, az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban 
felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az 
igénylőt a teljesítését megelőzően az Egyetem tájékoztatja. Az igénylő a kapott tájékoztatás 
kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A 
tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az Egyetemre beérkezéséig terjedő időtartam 
az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét 
fenntartja, a költségtérítést az Egyetem által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles 
az Egyetem részére megfizetni. 
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Az Egyetem arról, hogy 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 kézhezvételét követő 8 napon belül 
értesíti. 

Az Egyetem a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott 
másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. 

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az Egyetem 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.  

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. 

3. Jogorvoslatok: 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló, vagy az Egyetem által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az 
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében 
bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell 
megindítani az Egyetem ellen az illetékes bíróságon. Az eljárás soron kívüli. 

Az adatigénylő jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  
 
4. Vonatkozó jogszabályok:  
 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
- a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) 

Korm. rendelet 
- az Egyetem mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata 


