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17. § 
A közérdekű adat (közérdekből nyilvános adat) megismerésére irányuló igények 

teljesítésének eljárásrendje 
 
(1) A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban vagy elektronikusan bárki igényt nyújthat 

be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

(2) Az Akadémia és az MTA Titkárság a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket 
a Kommunikációs Főosztályon keresztül fogadja. Az MTA Titkárság más szervezeti 
egységéhez, vagy az Akadémia nem illetékes testületéhez érkezett kérelmet haladéktalanul 
meg kell küldeni a Kommunikációs Főosztálynak, a személyes érdeklődőt pedig a 
Kommunikációs Főosztályhoz kell irányítani. 

 
(3) Ha a kérelem nem az Akadémia vagy az MTA Titkárság által kezelt közérdekű adatokra 

irányul, azt a kérelmező egyidejű értesítése mellett meg kell küldeni a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező szervnek vagy személynek, amennyiben ezen szerv/személy 
egyértelműen megállapítható. A továbbküldésről a kért adattal kapcsolatban szakmai 
kompetenciával rendelkező titkársági szervezeti egység vezetője a Jogi és Igazgatási 
Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén a továbbküldésről az 
Akadémia elnöke határoz. Amennyiben az illetékes szerv/személy nem állapítható meg, 
ezen tényről a kérelmezőt értesíteni kell. 

 
(4) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kommunikációs Főosztály – a 

közzétételi egységek alapján felelős (illetékes) szervezeti egység közreműködésével – a 
kérelemről való tudomásszerzést követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon 
belül tesz eleget, amely indokolt esetben – az igénylő előzetes 8 napon belüli tájékoztatása 
mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Az adatigénylésnek közérthető 
formában, az igénylő által kívánt technikai eszköz útján és módon kell eleget tenni, kivéve, 
ha ez aránytalan nehézséggel járna. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy 
dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kérhet. A 
másolat készítéséért költségtérítés állapítható meg, melynek összegéről az igénylőt az igény 
teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 
 

(5) Amennyiben a közérdekű adatokra vonatkozó kérelem jogszabály vagy belső szabályzat 
alapján nem teljesíthető, úgy a kérelem megtagadásáról – annak indokaival, illetve a 
jogorvoslati lehetőségek feltüntetésével együtt – a Kommunikációs Főosztály a közzétételi 
egységek alapján felelős (illetékes) szervezeti egység közreműködésével 8 napon belül 
írásban értesíti az igénylőt. A kérelem teljesítésének megtagadásáról a kért adattal 
kapcsolatban szakmai kompetenciával rendelkező titkársági szervezeti egység vezetője a 
Jogi és Igazgatási Főosztály vezetőjével együttesen dönt. Véleményeltérés esetén az 
Akadémia elnöke határoz. 
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