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A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT 

 
A közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
igények intézésének 
rendje  

 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki 
igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában. Az 
adatigénylés benyújtásának elősegítése érdekében a KELER 
Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság1 egy 
külön igénylőlapot készített, amelynek az alkalmazása nem 
kötelező. Az adatigénylés előterjeszthető a keler@keler.hu e-
mail címen, a +36 1 483 6194 faxszámon, a KELER 1074 
Budapest, Rákóczi út 70-72. címén postai úton vagy 
személyesen a Recepción, előzetes bejelentkezés alapján, 
hétfőtől péntekig 9.00 – 15.00 óra között. A szóban, 
személyesen előterjesztett adatigénylésről a KELER 
jegyzőkönyvet vesz fel. A szóban, telefonon előterjesztett 
adatigénylések rögzítésre kerülnek. 

Az adatigénylés teljesítéséről az adatigénylési felelős 
gondoskodik, aki szükség esetén felhívja az igénylőt a 
pontosításra, illetve, ha a megismerni kívánt közérdekű adat 
kezelője nem a KELER/KELER KSZF, erről az igénylőt 
tájékoztatja. 

A KELER a közérdekű adatigényléseknek az igény tudomásra 
jutását követő lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 
napon belül eleget tesz. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú 
adatra vonatkozó adatigénylés esetén vagy, ha az adatigénylés 
teljesítése a KELER alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
igénybevételével jár a határidőt a KELER egy alkalommal, 
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az 
adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon 
belül tájékoztatja. A határidőkbe nem számít bele az az 
időtartam, amely a KELER általi értesítéstől az esetleges 
pontosítás-kérés esetén az igénylő általi megadásig, illetve az 
esetleges költségtérítés esetén ennek az igénylő általi 
elfogadásáig tart. 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 
adatra vonatkozik vagy, ha az adatigénylés teljesítése a KELER 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 
aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 
teljesítéséért az igénylőnek költségtérítést kell fizetnie. A 
fizetendő költségtérítés mértékét a KELER vezérigazgatója a 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján állapítja meg, az 
adott adatigényléshez kapcsolódóan az annak teljesítésével 
összefüggésben közvetlenül felmerülő költségek alapján, 
amelynek meghatározása során az igénylő részére teljesített 
adatkiadás elkészítésekor oldalanként 2 munkaórát vesz 
alapul. A fizetendő költségtérítés mértékéről a KELER az 
igénylőt a teljesítés előtt tájékoztatja. Az adatigénylés 
teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről 
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 A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KELER) és a KELER KSZF Központi 

Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KELER KSZF) által kötött, jelenleg hatályban lévő 
kiszervezési megállapodás alapján a KELER látja el a KELER KSZF kezelésében lévő közérdekű, valamint közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozó egyedi adatigénylések teljesítését is. 
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az igénylőlap nyújt tájékoztatást. 

Az adatigénylés teljesítése nem sérthet bank- és értékpapír 
titkot, valamint bármilyen egyéb, a KELER-re/KELER KSZF-re 
vonatkozó jogszabályi titoktartási kötelezettséget. 

A fizetendő költségtérítésről a KELER számlát helyettesítő 
bizonylatot ad. 

Az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról és annak 
indokairól, továbbá az igénylőt megillető jogorvoslati 
lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül 
küld tájékoztatást a KELER az igénylőnek. 

Az adatigénylés elutasítása, nem vagy nem megfelelő 
teljesítése esetén, továbbá a megállapított költségtérítés 
összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a közérdekű 
és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 
érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése érdekében a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), jogorvoslatért 
a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest 
Markó u. 27.) fordulhat. A Fővárosi Törvényszékhez az igény 
elutasításának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 
teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 
napon belül lehet fordulni. A bíróság soron kívül jár el, és az 
eljárás illetékmentes.  
 
Az adatszolgáltatás, illetve minden kimenő értesítés, 
tájékoztatás, és esetleges más kommunikáció nyelve a magyar 
nyelv. 

 
A közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
igények tekintetében 
illetékes szervezeti egység 
neve  

 
Termékmenedzsment és Marketing Osztály 

 
A közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
igények tekintetében 
illetékes szervezeti egység 
elérhetősége (postacíme, 
földrajzi helye, 
telefonszáma, 
telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme)  

 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

telefon: +36 1 483 6100 

fax: +36 1 483 6194 

e-mail: keler@keler.hu 

 
Az adatvédelmi felelős 
vagy az információs 
jogokkal foglalkozó 
személy neve  

 
Biztonsági Menedzsment vezetője, adat védelmi felelős 

 
A közérdekű adatokkal 
kapcsolatos kötelező 
statisztikai 
adatszolgáltatás adott 
szervre vonatkozó adatai 

 
2016-ban nem volt elutasított közérdekű adatigénylés iránti 
kérelem. 
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A közfeladatot ellátó szerv 
kezelésében lévő 
közérdekű adatok 
felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó 
általános szerződési 
feltételek  

 
Nincsenek a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 
vonatkozó általános szerződési feltételek. 

 
Azon közérdekű adatok 
hasznosítására irányuló 
szerződések listája, 
amelyekben a közfeladatot 
ellátó szerv az egyik 
szerződő fél  

 
Nincs. 

 


