
A közérdekű adatok igénylése 

A Pénzjegynyomda Zrt. honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásai szerint elektronikusan közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás 
nélkül folyamatosan és díjmentesen hozzáférhető, a Társaság működésével kapcsolatos közérdekű adatokon 
(szervezet, tevékenység, gazdálkodás) túli közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt 
– a kért adatokat pontosan meghatározva – bárki személyesen szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus 
úton igényt nyújthat be.  
 
A Pénzjegynyomda Zrt. honlapján az Infotörvény szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adatok a    
http://www.penzjegynyomda.hu/rolunk/kozerdeku-adatok/ oldalon érhetők el.  
 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:  

1. Telefonon: Pénzjegynyomda Zrt., H‒CS: 8‒16 óráig, P: 8‒15 óráig, telefon: +36 1 331 2587    
2. Írásban: Pénzjegynyomda Zrt., 1363 Budapest, Pf. 14 postai címen, vagy +36 1 332 0593 faxszámon  
3. Elektronikusan a mails@penzjegynyomda.hu címen.  
 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:  

A Pénzjegynyomda Zrt. a részére előterjesztett igények elintézéséről az adattal rendelkező szervezeti egysége 
útján gondoskodik. Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható 
meg, hogy az igényben szereplő adatokat vagy azok egy részét nem a Pénzjegynyomda Zrt. kezeli, a Társaság 
az igényt haladéktalanul átteszi az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Ha az illetékes 
szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Társaság értesíti.  

A Társaság az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Társasághoz történő beérkezéstől 
számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű és nagyszámú adatra vonatkozik, 
ezen határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 
8 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a 
Társaság írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus 
levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. Az igénylés teljesítésével 
kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegéről az igénylőt 
a Társaság az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja, az igénylőt terhelik.  
 
Jogorvoslat:  

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért 
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1363 
Budapest, Pf. 16 ‒ 1055 Budapest, Markó utca 27.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, 
a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő 
lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.  
 
Adatvédelmi felelős:  

A Pénzjegynyomda Zrt. belső adatvédelmi felelőse: Csizmadia Attila.  

A közérdekű adatok igénylése 



Közérdekű adatok hasznosítása  
 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Pénzjegynyomda 
Zrt. az egyik szerződő fél:  

A Pénzjegynyomda Zrt. nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.  
 
A Pénzjegynyomda Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó 
általános szerződési feltételek:  

A Pénzjegynyomda Zrt. nem rendelkezik a kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 
vonatkozó általános szerződési feltételekkel.  
 
A Pénzjegynyomda Zrt. kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 
újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma:  

A Pénzjegynyomda Zrt. nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.  
 
A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető 
változata: 

A Pénzjegynyomda Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési 
feltételekkel.  
 
A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános 
jegyzéke:  

Ez a közzététel az Pénzjegynyomda Zrt. esetében nem értelmezhető.  
 
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:  

Ez a közzététel az Pénzjegynyomda Zrt. esetében nem értelmezhető.  
 
A Pénzjegynyomda Zrt. által a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint megkötött, 
kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság idő-
tartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:  

Jelenleg a Pénzjegynyomda Zrt. nem rendelkezik harmadik fél vonatkozásában kizárólagos jogot biztosító 
szerződéssel. 
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