
 
 

 

 

 

A közérdekű adatok megismerésének rendje 

 

V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság 

(V-Busz Kft.) 

 

A V-Busz Kft. elérhetőségei: 

• postacím (székhely): 8200 Veszprém, Házgyári u 1.  

• elektronikus levélcím: info@vbusz.hu  

• ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Kereszt u. 9.  

• honlap: www.vbusz.hu  

 

 

1. Alkalmazandó jogszabályok 

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

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

o A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb 

védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 

o A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 

szóló 301/2016 (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendelet) 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.1. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
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szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 

adat. 

 

2.2. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 

törvény közérdekből elrendeli. 

 

 

3. Adatvédelmi tisztviselő 

3.1. Az Európai Uniós hatósági iránymutatások szerint az adatvédelmi tisztviselő az 

elszámoltathatóság sarokköve, és az adatvédelmi tisztviselő kijelölése elősegítheti a 

jogszabályoknak való megfelelést. Az elszámoltathatóság eszközeinek (például az 

adatvédelmi hatásvizsgálatok megkönnyítése, auditok végzése vagy elősegítése) 

végrehajtása mellett az adatvédelmi tisztviselő közvetítő szerepet tölt be az érdekelt felek 

(például a felügyeleti hatóságok, az érintettek és a V-Busz Kft.) között. 

 

3.2. A GDPR értelmében bizonyos adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek adatvédelmi 

tisztviselőt kijelölni. Ez a kötelezettség kiterjed 

• minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, 

hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint 

• egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, 

nagymértékű megfigyelése, vagy 

• amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik. 

 

3.3. A fenti vagylagos kategóriák közül az a) pontnak a feltételei fennállnak a V-Busz Kft. 

esetében, mivel közfeladatot ellátó szerv, így adatvédelmi tisztviselő kinevezése kötelező a 

GDPR 37. cikk b) pontja alapján. 

 

3.4. Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Miklós Péter  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@doboskohidi.eu 

Rövidített megjelölés a továbbiakban: DPO 

 



 
 

 

 

3.5. A jelen Szabályzat értelmében a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésével, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatos kérdésekben a V-Busz Kft. köteles kikérni a DPO szakmai álláspontját. 

 

3.6. A DPO közreműködik a Szabályzat felülvizsgálatában, jogszabályváltozás esetén, vagy 

más indokolt esetben kezdeményezi a Szabályzat módosítását, kiegészítését. Szakértői 

tanácsot ad a közérdekű adatok kezelésével, nyilvántartásával, a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésével, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kérdésekben. Adatkezeléssel összefüggő ügyekben 

kapcsolattartó pontként szolgál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

felé (a továbbiakban: NAIH). 

 

4. A teljesítés eljárásrendje 

4.1. Közérdekű adat megismerése iránt igényt bárki nyújthat be. A közérdekből nyilvános 

adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

 

4.2. A kérelem az alábbi feltételek együttes fennállása esetén minősül teljesíthetőnek: 

• az igénylő neve és elérhetősége tisztázott,  

• az igénylő által megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható, 

egyértelmű,  

• a kérelem tárgyát képező adatok a V-Busz Kft. kezelésében vannak, 

• az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek, és 

• az adatszolgáltatás költsége nem haladja meg a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, vagy, ha 

ezt az összeget meghaladja, a kérelmező vállalja a megállapított költségek 

megtérítését, de legfeljebb a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb 

összeg mértékéig.  

 

4.3. Személyesen az igénylő a kérelmét szóban vagy írásban, míg postai vagy elektronikus 

út esetén kizárólag írásban jogosult benyújtani. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, 

haladéktalanul fel kell hívni az adatigénylőt az igény pontosítására. Amennyiben az 

adatigénylő a közérdekű adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem 



 
 

 

 

válaszol, az adatigénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosításra 

irányuló felhívásban figyelmeztetni kell. 

 

4.4. Szóban előterjesztett közérdekű adatigénylést akkor lehet szóban teljesíteni, ha az 

adatigénylő az adatszolgáltatás teljesítését szóban kérte és  

a) az igényelt adat – a V-Busz Kft. beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen 

– már közzétételre került;  

b) az igény a V-Busz Kft. mint közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörére, eljárására, 

a V-Busz Kft. működését szabályozó, valamint az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó 

általános tájékoztatással teljesíthető; 

c) az adatigénylés arra irányul, hogy egy ügy folyamatban van-e (ebben az esetben a 

szóbeli tájékoztatás nem terjedhet túl e tény közlésén). 

 

4.5. A szóban előterjesztett adatigénylésekről feljegyzés készül. Amennyiben a szóban 

előterjesztett közérdekű adatigénylés szóbeli teljesíthetőségének 4.4. pontban szabályozott 

feltételei nem állnak fenn vagy nem ítélhető meg azonnal, úgy az adatigénylés teljesítésére 

a jelen eljárásrend írásban előterjesztett adatigényléseire vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

4.6. Az írásban előterjesztett közérdekű adatigénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő 

természetes személy megadja a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, az 

elérhetőségét. Amennyiben a kért közérdekű adat a V-Busz Kft. honlapján már közzétételre 

került, a V-Busz Kft. úgy is eleget tehet tájékoztatási kötelezettségének, hogy a igénylő 

részére az adatszolgáltatást az adat fellelhetőségének helyét megjelölő link megküldésével 

teljesíti.  

 

4.7. Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az 

állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a V-Busz 

Kft. kezeli, akkor a közérdekű adatigénylés – egészben vagy részben történő – 

megtagadásáról szóló döntésben az igénylőt erről tájékoztatni kell. 

 

4.8. A beérkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmet a V-Busz Kft. 

haladéktalanul továbbítja a DPO részére. A DPO és a V-Busz Kft. a beérkezett kérelmet – 

annak tartalma alapján – haladéktalanul megvizsgálja, valamint szükség esetén beszerzi a 

szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat. Abban az esetben, ha az igénylő 



 
 

 

 

hiánypótlására, nyilatkozatára van szükség, a V-Busz Kft. haladéktalanul egyeztetést 

kezdeményez a DPO-val. Amennyiben nincs szükség az előbbi eljárásra, akkor a DPO 

elkészíti a válaszlevél-tervezetet, melyet haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítési határidő 

leteltét megelőző napon küldi meg a V-Busz Kft. részére. 

 

4.9. A V-Busz Kft. az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a V-Busz Kft.-

hez történő beérkezéstől számított 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős 

terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a szervezeti 

egység alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, az érintett szervezeti egység a határidőt egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbíthatja. Az adatigénylőt a határidő meghosszabbításáról annak indokainak 

megjelölésével az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

 

4.10. Az adatigénylésnek közérthetően és az igénylő által kívánt formában, illetve módon 

kell eleget tenni - amennyiben ezt a V-Busz Kft. aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes. 

Amennyiben az igénylő az adatszolgáltatás kívánt módját nem jelölte meg, az igényt a V-

Busz Kft. az általa választott, költségekre és egyéb szempontokra is figyelemmel lévő módon 

és technikai eszközzel teljesíti. 

 

4.11. Az adatigénylés teljesíthetőségének körében mérlegelni szükséges, hogy a kért 

módon vannak-e tárolva az adatok a V-Busz Kft.-nél, vagy az adatok feldolgozása, átalakítása 

szükséges az adatigénylés teljesítéséhez. Ez utóbbi esetben költségtérítés megállapításának 

lehet helye a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 

mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, 

melyről az igénylőt tájékoztatni kell. Ha az igényelt adatok elektronikus formában 

rendelkezésre állnak, és az adatszolgáltatás további aránytalan munkavégzést, 

adatfeldolgozást nem igényel, illetve az adatigénylés elektronikus formában lehetséges, 

abban az esetben költségtérítés nem állapítható meg. 

 

4.12. Amennyiben a DPO megítélése szerint az adatigénylő által igényelt adatok között 

közérdekű adatnak nem minősülő adatok is szerepelnek, a V-Busz Kft.-vel együttműködve a 

közérdekű adatot is tartalmazó dokumentum azon részét, mely az igénylő által meg nem 

ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton felismerhetetlenné teszi.  

 



 
 

 

 

4.13. Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget 

tenni 

a) 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; 

b) 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. 

 

4.14. Az igénylő kérelmét a kérelem teljesítéséig visszavonhatja. 

 

4.15. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól — az igénylőt megillető 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt — az igény beérkezését követő 15 

napon belül a V-Busz Kft. levélben, vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, 

vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan értesíti az 

igénylőt. 

 

4.16. Amennyiben a V-Busz Kft. valamely adatkezelésre jogosult dolgozója közérdekű 

adatok kezeléssel kapcsolatos eljárása során jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok 

alapján sem találja tisztázottnak a követendő eljárást, a DPO-hoz fordulhat. A DPO szakmai 

álláspontja alapján az V-Busz Kft. dönt a követendő eljárásról, melyről a V-Busz Kft. a 

dolgozóit szükség esetén egyedileg kiadott szabályzat vagy jelen Szabályzat módosítása 

útján tájékoztatja. 

 

5. Költségtérítés 

5.1. Amennyiben a V-Busz Kft. az adatszolgáltatás teljesítéséhez költségtérítést állapít 

meg, erről és a költségtérítés mértékéről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon 

belül tájékoztatja, egyúttal a V-Busz Kft. felhívja az igénylőt, hogy a tájékoztatás 

kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a költségtérítést 

megfizeti-e, vagy a kérelme teljesítésétől eltekint. 

 

5.2. A költségtérítés megállapítása során figyelemmel kell lenni az Infotv., valamint a 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.  

 



 
 

 

 

5.3. Az igénylő az 5.1. pont 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 egyértelműen 

nyilatkozik arról, hogy az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 

Amennyiben az igénylő a kérelmet visszavonja vagy határidőn belül nem nyilatkozik, a 

kérelem visszavontnak tekintendő. 

 

5.4. A V-Busz Kft. az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 

15 napon belül teljesíti. 

 

6.  Jogorvoslat 

6.1. Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmének elutasítása, 

részbeni elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, illetve az esetlegesen 

meghosszabbított határidő eredménytelen elteltét követően, továbbá az adatszolgáltatásért 

vagy másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében 

bírósághoz fordulhat. A kérelem megtagadásának, részbeni elutasításának jogszerűségét és 

a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért, az adatigénylés teljesítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát a V-Busz Kft.-nek kell 

bizonyítania. 

 

6.2. A pert az igény elutasításának közlésétől, illetve a határidő eredménytelen elteltétől, 

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidőtől számított 30 napon belül kell 

megindítani a V-Busz Kft. ellen a területileg illetékes törvényszék székhelyén lévő 

járásbíróságnál. Ha az igény elutasítása, vagy nem teljesítése 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. 

 

6.3. Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatos, a jelen fejezet 5.1. pontjában foglalt jogsérelmek esetén a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH) is fordulhat 

jogorvoslatért. A NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 



 
 

 

 

hivatkozással, hogy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll 

fenn. A NAIH vizsgálata a 6.1. pontban meghatározott indokok valamelyikén alapuló 

bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül 

kezdeményezhető.    

 

6.4. A NAIH részére történő tájékoztatás céljából az Infotv. 30. § (3) bekezdés 

rendelkezései alapján a V-Busz Kft. évente köteles tájékoztatni a NAIH-ot a tárgyévet követő 

év január 31. napjáig a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos elutasított vagy részben 

elutasított kérelmek számáról, azok indokaival. 

 

Jelen Szabályzat 2023. március 1. napján lép hatályba. 

 

Veszprém, 2023. február 28. 


