
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. („Filmintézet”) kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény („Közadat tv.”) szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás 

A közadatok típusai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott 

közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az újrahasznosítás a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem 

kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították. 

 

Közadat újrahasznosítására irányuló igény írásban kezdeményezhető annak postai úton Filmintézethez való megküldésével (1145 

Budapest, Róna utca 174.). 

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 rendelkezésre bocsátott közadat formátuma a következő lehet: pdf. 

Ha a kérelem a b)-e) pontjában meghatározott tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza, és a hiány a kérelem teljesíthetőségét 

akadályozza, a Filmintézet az igénylőt - 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. 

A Filmintézet a kérelemről annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül érdemben dönt.  

 

Ezt a határidőt a Filmintézet – annak letelte előtt, indokolt esetben, egyszeri alkalommal – legfeljebb további 20 munkanappal 

meghosszabbíthatja. 

Az újrahasznosítási kérelmet a Filmintézet kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha: 

• az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre, illetve 

• ha az igényelt közadat nem áll rendelkezésre és a kérelem más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át. 

Az elutasítást a Filmintézet írásban indokolni köteles. 

A Filmintézet a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért nem állapít meg díjat, 

kivéve, ha az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Ez esetben 

a Filmintézet által megállapított díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok feldolgozásának, 

rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének határköltségét. 

Az újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott formátumról, módról és nyelvről a Közadat tv. 16. §-a rendelkezik. 

Az igény teljesítése esetén a Filmintézet a Közadat tv. 17. §-a szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó 

megállapodást köt az igénylővel.  

 



Az igénylő bírósághoz fordulhat: 

• kérelme elutasítása, vagy 

• a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a Filmintézet által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, 

valamint 

• a rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegének felülvizsgálata 

érdekében. 

A kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a díj összegének megalapozottságát a Filmintézetnek kell bizonyítania. 

 

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a 

díj összegének felülvizsgálatára irányuló igény esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül 

kell megindítani. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén 

igazolásnak van helye. 

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe 

tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság 

illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. 

A bíróság: 

• a közadat rendelkezésre bocsátása iránti kérelemnek helyt ad, a közfeladatot ellátó szervet rendelkezésre bocsátásra 

kötelezi; 

• az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegét megváltoztathatja vagy a díj 

tekintetében a közfeladatot ellátó szervet új eljárásra kötelezheti; 

• a különbözet igénylő részére történő visszafizetésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet, ha a kérelmező a per 

indításakor a díjat már megfizette és ez a megfizetett összeg nagyobb, mint a bíróság által meghatározott összeg. 

 


