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Jogorvoslat 

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására 

vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot 

ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte 

esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért 

megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem 

elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre 

bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek 

kell bizonyítania. 

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló 

határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset 

esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell 

megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem 

akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén 

igazolásnak van helye. 

(4)18 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. 

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló 

kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat 

újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. 

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj 

összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása 

tekintetében új eljárásra kötelezheti. 

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg 

megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per 

eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére 

történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet. 
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III/A.19 FEJEZET 

A KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ 

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

12/A. Az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható kulturális közadatok köre és 

a rendelkezésre bocsátás különös szabályai 

18/A. § (1) Az újrahasznosítás céljából kötelezően rendelkezésre bocsátandó kulturális 

közadatok körét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozhatja meg. 

(2) Erre vonatkozó kérelem vagy kérelmek esetén a kulturális közadatot kezelő közfeladatot 

ellátó szerv vezetője dönthet úgy, hogy engedélyezi az (1) bekezdés szerint megállapított 

kulturális közadatok körébe nem tartozó kulturális közadat rendelkezésre bocsátását is. 

18/B. § Nem kell megneveznie a kérelemben megjelöltek teljesítése tekintetében felhasználási 

szerződés kötésére jogosultat a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek, ha a 

kérelmet a 3. § b) pontjára hivatkozással utasította el. 

12/B. A díjazásra vonatkozó különös szabályok 

18/C. § (1) A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a kulturális közadat 

újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg, a díj mértéke nem 

haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, 

feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt 

költségét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó 

szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni. 

(3) Az e törvény végrehajtására kiadott rendelet a díj mértékére, megállapításának 

szempontjaira, megfizetésének módjára, valamint a díjfizetés kedvezményeire és a díjfizetés 

alóli mentességekre vonatkozóan az (1) és (2) bekezdéssel összhangban további szabályokat 

állapíthat meg. 

12/C. A kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagos megállapodások 

eltérő szabályai 

18/D. § (1) Ha a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó szerződés vagy 

megállapodás a kulturális közadat digitalizálására kizárólagos jogot biztosít, e kizárólagosság 

időtartama a 10 évet csak a kizárólagosság indokoltságának első alkalommal a 11. évben, és 

az ezt követő 7 évente történő felülvizsgálata mellett haladhatja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás szövegét a közfeladatot ellátó szerv 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 

rendelkezései szerint elektronikus úton közzéteszi. 

(3) Semmis az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás olyan kikötése, amely a 

kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára kizárja vagy díj fizetéséhez köti 

a kizárólagosság időtartamának lejártát követően a digitalizált kulturális közadattal való 

rendelkezést, különösen annak újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátását. 
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