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Egyedi közérdekű adatigénylések teljesítése 

A Takarékos törvény szerinti közzétételi listákon nem szereplő közérdekű adatot bárki 

térítésmentesen igényelhet írásban és elektronikus úton egyaránt, az MVM Mátra Energia Zrt. 

alábbi általános elérhetőségeit igénybe véve: 

e-mail:  matra@mert.hu 

postacím:  3271 Visonta, Erőmű u. 11. 

A fenti címekre beérkező közérdekű adatigényléseket a kommunikációs szervezet kezeli. 

Amennyiben a társaság más szervezeti egységéhez érkezik közérdekű adatigénylés, a 

beérkezett igényt haladéktalanul meg kell küldeni a kommunikációs igazgatónak. A közérdekű 

adatigénylésekről a kommunikációs szervezet nyilvántartást vezet, amelyben a 

kommunikációs szakértő elkülönítve tartja nyilván a teljesített, valamint az elutasított 

közérdekű adatigénylést. A nyilvántartásban rögzíteni kell a keletkezés és teljesítés módját, 

az igényelt közérdekű adat megnevezését, a teljesítés vagy elutasítás dátumát. A beérkezett 

adatigénylésre készített választervezetet a Kommunikáció közreműködésével minden esetben 

5 munkanapon belül meg kell küldeni az MVM csoportszintű kommunikációs szakterületének, 

amely kialakítja a végleges választervet. A jóváhagyott végleges választ az MVM csoportszintű 

kommunikációs szakterülete továbbítja a kommunikáció vezetője részére, aki haladéktalanul 

kiküldi a választ az igénylőnek. 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) c) pontja határozza meg: 

"az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges". Az adatigénylő 

személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez 

szükséges. A közérdekű adatot igénylő minden esetben tájékoztatást kap személyes 

adatainak kezeléséről a mert.mvm.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztató 

alapján. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatigénylőt fel kell hívni az igény 

pontosítására. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 

napon belül eleget kell tenni. 

Ha a kommunikációs szervezet rendelkezésére álló adatok alapján az adatigénylést nem tudja 

önállóan megválaszolni, az adatigénylést a kézhezvétele napján haladéktalanul továbbítani 

kell az MVM Mátra Energia Zrt. illetékes szakmai szervezetének vezetője részére (vezetői 

szinten) véleményezésre, adatbekérésre. Az illetékes szakmai szervezet vezetője az 

adatigénylés részleges vagy teljes elutasítására irányuló javaslat esetén 3 napon belül köteles 

a kommunikációs szervezet megkeresésére választ adni, az adatigénylés elutasításának 

megalapozottan alátámasztott szakmai indokolásával együtt. Az adatigénylés teljesítése 

esetén az igényelt adatot, illetve az adat értelmezéséhez szükséges szakmai választ 5 napon 

belül kell a kommunikációs szervezet megkeresésére megadni. 

Az illetékes szakmai szervezetnek az adatigénylés részleges vagy teljes elutasítására irányuló 

javaslata esetén a kommunikációs szervezet az adatigénylés elutasítása előtt köteles a jogi 

véleményező szervezet vezetőjét haladéktalanul megkeresni, és az állásfoglalását kikérni.  

Az adatigények elutasításának alapja a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseire, a 

vonatkozó bírósági gyakorlatra és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

állásfoglalásaira alapulhat. A közérdekű adat kiadása megtagadásának alapját szűken kell 

értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az 
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esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

Az adatigénylés elutasításáról szóló döntés meghozatala a kommunikációs szervezet 

vezetőjének és az illetékes szakmai szervezet vezetőjének a kompetenciája, az elutasítás 

szövegezését előzetesen jogi szempontból véleményezni szükséges.  A kommunikációs 

szervezet köteles az adatigény teljesítésének megtagadását az adatigény beérkezését követő 

15 napon belül írásban megindokolni az adatigénylő részére, és az igénylőt a jogorvoslati 

lehetőségekről tájékoztatni. Az adatigénylés elutasítását előzetesen egyeztetni szükséges a 

jogi véleményező szervezettel. Ha az adatigény teljesítése során átadott, közérdekű adatot 

tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton 

a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.  

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan nehézség nélkül 

teljesíthető - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha az 

MVM Mátra Energia Zrt. a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 

hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az 

adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában 

nem lehet eleget tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra 

vonatkozik a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt az 

igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  

Az MVM Mátra Energia Zrt. az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült 

költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt 

az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az adatigénylő a költségtérítésről kapott 

tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles nyilatkozni 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 az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni  

Ha az adatigénylés teljesítése az MVM Mátra Energia Zrt. alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum 

vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a vonatkozó jogszabályban meghatározott összeget, az 

adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a munkaerőforrások aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész 

jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés 

teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az igény 

beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

Amennyiben a kommunikációs szervezet költségtérítést állapít meg, a közérdekű adatigénylő 

megjelölésével a költségtérítés mértékéről, valamint az igénylés tárgyáról haladéktalanul 

írásban tájékoztatja a Pénzügyet. Az MVM Mátra Energia Zrt. számlájára befizetett 

költségtérítésről a Pénzügy a befizetést követően haladéktalanul írásban tájékoztatja a 

kommunikációs vezetőt. A befizetést és az MVM csoportszintű kommunikációs vezetőjének 

jóváhagyását követően lehet az adatigénylésre készített választ megküldeni az igénylőnek. 
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A Pénzügy tájékoztatását követően a Kommunikáció haladéktalanul feljegyzésben 

kezdeményezi a beszerzési szervezet felé a közérdekű adatszolgáltatás kiszámlázását a 

befizető (közérdekű adatigénylő) megnevezésével, valamint a számlázási adatok 

feltüntetésével (székhely, adószám, számlázási cím, kiszámlázandó számlaösszeg, banki 

jóváírás dátuma). 

 


