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1. sz. melléklet 

 

OKTATÁSI HIVATAL 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A közadatok újrahasznosítási céljára történő rendelkezésre bocsátásról szóló megállapodáshoz 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a megállapodást kötő felek 

(továbbiakban: Felek) az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) és a közadatok 

újrahasznosítása céljából kérelmet előterjesztett Igénylő (a továbbiakban: Igénylő) alapvető 

jogait és kötelezettségeit, valamint együttműködésük kereteit tartalmazzák. 

 

Az ÁSZF előzetes ismeretében, valamint annak elfogadásával kötött újrahasznosítási 

megállapodás (a továbbiakban: szerződés) tárgya az OH kezelésében lévő közadatok 

újrahasznosítása céljából történő rendelkezésre bocsátása és felhasználása, mely keretein belül 

létrejövő jogviszony feltételeit jelen ÁSZF szabályozza. 

 

A megállapodásban foglaltak teljesítését továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a 

közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadattv.), az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.), valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések – kiemelten a Polgári 

Törvénykönyv, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, és a szakmai előírások 

általános jelleggel szabályozzák. Előbb rögzített jogszabályok és szakmai előírások 

meghatározzák továbbá a jelen ÁSZF, valamint rajta keresztül az OH és az Igénylő (a 

továbbiakban együtt: Felek) közötti kölcsönös együttműködésen alapuló jogviszony kereteit. 

 

Az ÁSZF mindazon alapvető feltételeket tartalmazza, amelyek az OH-ra és az Igénylőre a 

későbbiekben szerződéses kapcsolataik során külön jogszabályi, vagy hatósági határozati 

kikötés nélkül is kötelezőek. 

 

Az OH adatkezelőként minden adatszolgáltatás során köteles vizsgálni, hogy a kérelmezett 

közadatok, illetve az egyes adatok, illetve adatrészek kombinációja alkalmas-e a személyes 

adatok megismerésére, azaz a konkrét természetes személlyel kapcsolatba hozhatók-e. 

Amennyiben az adatok kombinációja ezt lehetővé teszi, akkor az OH az adat kiadását nem 

teljesítheti. 

 

Amennyiben a kérelem köznevelési és felsőoktatási adatokat is érint, abban az esetben az OH 

külön szerződést köt az Igénylővel szakterületenként. 

 

I. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. hivatalos nyílt szabvány: a szoftverekkel való interoperabilitás biztosításának módjával 

kapcsolatos előírásokat részletesen meghatározó szabvány; 

2. igénylő: bármely természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni cég, amely a közadat újrahasznosításra történő 

rendelkezésre bocsátása iránt a Közadattv. szerint terjeszt elő kérelmet; 

3. közadat: az Infotv.-ben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat; 
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4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, 

annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozó adat; 

5. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 

törvény közérdekből elrendeli; 

6. nyílt formátum: a nyilvánosság számára az adat újrahasznosítását nem korlátozó, 

platformfüggetlen és korlátozás nélkül hozzáférhetővé tett elektronikus formátum; 

7. újrahasznosítás: a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi 

célra, ami kívül esik a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a közfeladat ellátását előíró 

jogszabályból eredő azon célkitűzésen, amire a közadatot előállították; 

8. közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása: a közadathoz az Igénylő 

részére biztosított olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi az igényelt közadat 

újrahasznosítását az Igénylő számára, ideértve különösen a közadat adathordozón vagy 

elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, a közadatot tartalmazó 

adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba 

nem ütköző hozzáférési módot, amelyben a közfeladatot ellátó szerv és az Igénylő az 

újrahasznosítási megállapodásban megállapodik. 

9. adatkérés amely 

- gyakorisága alapján lehet 

- eseti: egyszeri, Általános Szerződési Feltételeken alapuló adatszolgáltatás az adatkérő 

lapon definiált feltételeknek megfelelően; 

- rendszeres: előre meghatározott időszakonként frissülő, külön erre a célra 

határozatlan időtartamra kötött újrahasznosítási megállapodás alapján történő 

adatszolgáltatás. 

- formája alapján lehet: 

- egyszerű: elemi adatok adatbázisból történő legyűjtése és aggregálása; 

- komplex: elemi adatok adatbázisból történő olyan leválogatása; amelynél  a kért 

adatkombináció nem áll rendelkezésre, így annak előállítása külön informatikai, 

módszertani munkát igényel, vagyis az igénylésben megjelölt szempontok szerinti 

adatgyűjtés egyszerű matematikai vagy informatikai műveleteken túlmutató, nagyobb 

munkaráfordítást, költséget foglal magában.  

 

II. A SZERZŐDÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS  

 

1. A szerződés és a szerződéses dokumentáció elemei 

 

1.1. A szerződés és ehhez kapcsolódó dokumentáció 

A Felek megállapodása a jelen struktúra szerint megkötött egyedi szerződés az érvényesített 

mellékletekkel együtt. 
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1.2. Melléklet 

Minden olyan, a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges formanyomtatvány, 

amely a szerződés részét képezi. 

 

2. A kérelem vizsgálata, és a szerződés megkötése 

 

2.1. Az OH az Igénylővel közadat újrahasznosítása céljából történő rendelkezésre bocsátásról 

szóló megállapodást, a jogszabályok és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek 

alkalmazásával és a mellékletek biztosításával köthet. 

 

2.2. A megállapodás az igényelt közadat újrahasznosítás céljából történő egyszeri átadására 

vonatkozó megállapodás esetén határozott időre, rendszeres átadásra vonatkozó 

újrahasznosítási megállapodás esetén határozatlan időre szól. 

 

2.3. A Felek közötti megállapodás létrehozása az Igénylő a közérdekű adat újrahasznosítás 

céljából történő rendelkezése bocsátása iránt előterjesztett írásbeli kérelmére (a továbbiakban: 

kérelem) történik, melynek tartalmaznia kell az OH honlapján elhelyezett adatkérő lapon 

található tartalmi elemeket. 

 

2.4. Az OH a kérelmet 5 munkanapon belül megvizsgálja, amely során ellenőrzi, hogy a 

kérelem rendelkezik-e a kötelező tartalmi elemekkel, a kérelemben megjelölt adatok az OH 

rendelkezésére állnak-e, és újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthatóak-e. 

 

2.5. Amennyiben a kérelem az előírt tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza, és a hiány 

a kérelem teljesíthetőségét akadályozza, az OH az Igénylőt legalább 5, de legfeljebb 10 

munkanapos határidő megjelölésével és az arra való figyelemfelhívás mellett, hogy a kért 

adatok hiányában a kérelme nem teljesíthető – a hiányok megjelölése mellett a hiányzó adatok 

pótlására hívja fel. Amennyiben az Igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz 

eleget, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet be sem nyújtotta volna. 

 

2.6. Az OH a kérelemről annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül 

érdemben dönt a kérelem teljes vagy részleges teljesítéséről. Az OH 20 napos határidőt annak 

letelte előtt indokolt esetben a kérelem terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy 

alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett - 

meghosszabbíthatja. Amennyiben a kérelem teljesíthető, az OH az általa alkalmazott ÁSZF-

nek megfelelő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz, mely 

tartalmazza az adatkérés előállításához szükséges ráfordítás összegét, valamint az adatkérés 

elkészítésének határidejére vonatkozó számítást. 

 

2.7. Az OH elektronikus úton eljuttatja az általa kitöltött ajánlatot az Igénylőnek. Az 

elektronikus úton megküldött ajánlat az OH részéről egyoldalú ajánlattételnek minősül, mellyel 

kapcsolatban az Igénylőnek nem keletkezik szerződéskötési kötelezettsége. 

 

2.8. Az Igénylő az ajánlatot a kézhezvételt követő 30 napon belül jogosult elfogadni, és 

egyetértése esetén a szerződést aláírni, valamint annak 2 eredeti, nyomtatott példányát az OH 

részére visszajuttatni.  

 

2.9. Ha az Igénylő az ügymenet meggyorsítása érdekében elektronikusan szkennelt formában 

eljuttatja az aláírt ajánlatot az OH részére, ezt követően az OH az adatgyűjtést megkezdi. Az 

ajánlat joghatályos elfogadásához, és az adatok OH általi rendelkezésre bocsátásához a 2.8. 

pont szerinti aláírt, eredeti szerződés megküldése szükséges. 
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2.10. A 2.8. pont szerinti határidő elmulasztása esetén az ajánlat érvényét veszti. Az ily módon 

érvényét vesztett ajánlat esetében az Igénylő új kérelem benyújtásával kezdeményezheti újra a 

szerződés megkötését. 

 

2.11. Az OH az Igénylő által aláírt szerződést, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon 

belül aláírja és az Igénylő részére annak egy eredeti példányát eljuttatja. 

 

2.12. Jelen ÁSZF annak elválaszthatatlan részét képező szerződéssel együtt érvényes. 

 

III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Általános elvek 

 

1.1. A Felek a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

1.2. A Felek szerződéses együttműködési kapcsolatukra vonatkozóan deklarálják az indokoltság és 

az arányosság elvét, valamint a jogok és kötelezettségek egyensúlyát. 

 

1.3. Az OH a megállapodás megkötésekor tájékoztatást nyújt az Igénylő részére a hatályos – 

megállapodást érintő – jogszabályokról. Az Igénylő a megállapodás időtartama alatt az OH 

honlapján elektronikus úton folyamatosan tájékoztatást kap a közadatok újrahasznosításának 

rendelkezésre bocsátását érintő változásokról. Ezen tájékoztatások nem minősülnek jogi 

értelemben vett állásfoglalásnak. 

 

2. Az OH jogai és kötelezettségei 

 

2.1. Az OH köteles az egyedi szerződés(ek)ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően a birtokában és kezelésében lévő adatok alapján személyazonosításra alkalmatlan 

módon, térítés ellenében történő adatszolgáltatásra, amennyiben az adatszolgáltatás feltételei 

fennállnak. 

 

2.2. Az OH a kérelem alapján újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott közadatot az igényelt 

formátumban, módon és nyelven adja át az Igénylőnek. Ha a közadat rendelkezésre 

bocsátásához a közadat OH-nál rendelkezésre álló formátumának átalakítása szükséges, az OH 

az átalakítás költségeit – a díjazásra vonatokozó rendelkezések figyelembe vételével – díjként 

felszámíthatja, az átalakítással vállalt munkateher azonban nem akadályozhatja az OH 

közfeladatainak ellátását. 

 

2.3. Az OH fenntartja magának a jogot, hogy a közadatot a honlapján közzétegye. 

 

2.4. Ha a közadat rendelkezésre bocsátása a 2.2. pontban említetteknek megfelelően  

 nem lehetséges, 

 az aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel járna,  

 az adat vagy adatszerkezet sérülésével járna, 

  a közfeladat ellátását akadályozná, vagy 

 olyan leíró adat vagy információ rendelkezésre bocsátását is eredményezné, amelynek 

nyilvánosságra hozatala, megismerhetővé vagy hozzáférhetővé tétele az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben 

meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények 

megsértésével járna, 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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a közadatot elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt 
formátumban, a - közadathoz kapcsolódó, rendelkezésre álló, az alapvető elektronikus 
információbiztonsági követelmények sérelme nélkül rendelkezésre bocsátható - leíró adatokkal 
együttesen, a rendelkezésre álló nyelven köteles az OH az Igénylő rendelkezésére bocsátani. 
 
2.5. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása nem utasítható el önmagában 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben 
meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények biztosítására történő 
hivatkozással, ha a közadat egyébként e törvény alapján újrahasznosítás céljára rendelkezésre 
bocsátható. 
 
2.6. Ha a közadat rendelkezésre bocsátása a 2.4. pont alapján sem lehetséges, vagy az aránytalan 
nehézséggel, egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel vagy a közfeladat ellátásának 
akadályoztatásával járna, a közadatot a rendelkezésre álló formátumban, módon és nyelven köteles az 
OH az Igénylő rendelkezésére bocsátani. 
 
2.7. Az OH a közadat e rendelkezésre bocsátásánál törekszik arra, hogy a rendelkezésre bocsátott 
adatok és leíró adatok megfeleljenek a szoftveres adatfeldolgozás interoperabilitását biztosító 
hivatalos nyílt szabványoknak. 
 
2.8. A Közadattv. 16. § (5) bekezdése alapján az OH nem köteles 

 közadat újbóli előállítására vagy a kérelemnek megfelelő átalakítására, illetve 

kivonatok készítésére, ha az aránytalan nehézséggel – egy egyszerű műveleten 

túlmutató erőfeszítéssel – járna, 

 közadatból, annak alapján elemzések, dokumentumok előállítására, 

 közadatok előállításának és tárolásának folytatására azzal a céllal, hogy azokat 

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthassa. 

 

2.9. Az aláírt, eredeti szerződés megküldését és a díj megfizetését követően a szerződésben 

megjelölt határidővel az OH az Igénylő rendelkezésére bocsátja az igényelt adatokat. Az OH 

részéről a szerződésben megjelölt határidő indokolt esetben, a kérelem terjedelmes, vagy 

összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal – az Igénylő 

egyidejű értesítése mellett- meghosszabbítható.  

 

2.10. A szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészített adatok átadását követően az Igénylő 

által előterjesztett formátum módosítás iránti megkeresések új kérelemnek minősülnek. 

 

 

2.12. Ha a kérelemben megjelölt közadatokat nem az OH kezeli, és a kérelem alapján az 

igényelt közadatok kezelésére jogosult szervezet azonosítható, az OH az Igénylőt az 

adatigénylés teljesítésének akadályáról tájékoztatja, egyidejűleg az Igénylő értesítése mellett a 

kérelmet öt munkanapon belül átteszi a kérelemben megjelölt adatok kezelésére jogosult 

szervezetnek. 

 

3. Az Igénylő jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Az Igénylő kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, elfogadja, továbbá kötelezettséget 

vállal arra, hogy az ÁSZF változásait megismeri, és magára kötelezően ismeri el. 

 

3.2. Amennyiben az Igénylő gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, akivel az OH 

rendszeres adatátadásra vonatkozó szerződést köt, a szerződés időtartama alatt köteles az OH-

nak bejelenteni minden olyan változást (ideértve a csődeljárás, felszámolási-, végelszámolási- 

és kényszertörlési eljárás megindítását is) – azokról történt tudomásszerzést követő 15 napon 
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belül –, amelyek a jelen megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek teljesítését 

(díjfizetés) érintik. 

 

3.3. Az Igénylő – a megállapodásban foglalt adatszolgáltatásokon túl – köteles az adatkérés 

teljesítésével, az igény pontosításával összefüggő, az OH vonatkozó feladatainak ellátásához 

szükséges további adatokat az OH írásbeli felhívására, az abban meghatározott határidőre 

megküldeni. 

 

3.4. Az Igénylő köteles az adatszolgáltatás díját forintban megfizetni, az OH Magyar 

Államkincstár által vezetett 10032000-00282637-00000000 számú számlájára banki átutalással 

a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. Amennyiben késedelembe esik, a díjfizetés 

megtörténtéig vele újabb szerződést az OH nem köt. A rendszeres adatszolgáltatás után 

esedékes díj és kamat megfizetésének 30 napot meghaladó késedelme esetén a további 

adatszolgáltatást az OH felfüggeszti, és azt csak a díj OH számlájára történő megérkezése után 

folytatja.  
  

 

3.5. Az Igénylő a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, ha az OH jogszabályváltozás miatt 

egyoldalúan módosítja az ÁSZF-et. 

 

IV.DÍJAZÁS  

 

1.1. Az OH a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért 

díjat állapíthat meg. 

 

1.2. Az OH a díj megállapításánál a következő szempontokat köteles figyelembe venni:  

a) a díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok 

gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és 

terjesztésének határköltségét. 

b) ha a közadat rendelkezésre bocsátáshoz a közadat az OH-nál rendelkezésre álló 

formátumának átalakítása szükséges, az OH az átalakítás költségeit az előbb 

említett szempontok figyelembevételével díjként felszámíthatja, az átalakítással 

vállalt munkateher azonban nem akadályozhatja az OH közfeladatainak 

ellátását. 

 

 

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Módosítás 

 

1.1. A Felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását. 

 

1.2. Az OH jogosult a megállapodás egyoldalú módosítására, ha azt jogszabályváltozás, 

indokolja. Ilyen módosítás esetén az OH köteles a módosításról a hatálybalépést megelőzően 

legalább – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 30 nappal az Igénylőt értesíteni, az 

Igénylőt megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Amennyiben a 

módosítás az Igénylő számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Igénylő a módosításról 

való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogosult a szerződés felmondására a felmondás 

hónapját követő hónap utolsó napjára. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. 

 

1.3. A szerződésmódosítás kötelező esetei: az Igénylő jogutódlással történő átalakulása. 
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1.4. Az elfogadott módosítás a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában az OH 

által történő aláírás napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően a szerződéssel 

érintett jogviszony tekintetében a módosításban foglaltak az irányadók. 

 

2. Megszűnés 

 

2.1. A szerződés megszűnik  

 az abban foglalt adatszolgáltatás teljesítésével , valamint a díj megfizetésével;  

 írásba foglalt közös megegyezéssel az OH és az Igénylő által meghatározott időpontban;  

 felmondás esetén, a felmondó nyilatkozatban kikötött 30 napos felmondási idő 

lejártával;  

 a szerződéskötés, illetve teljesítés feltételei jogszabályváltozás miatt nem állnak fenn, a 

jogszabály hatálybalépésének napján;  

 ha a szerződő fél az adatszolgáltatás  esedékes díját a fizetési határidőt követő 90 napon 

belül nem fizeti meg.  

 

2.2. A szerződés megszűnésével a felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni a 

jogviszonnyal összefüggésben keletkező egymással szemben esetlegesen fennálló 

követeléseikkel.  

 

2.3. Az Igénylő indoklás nélkül jogosult a határozatlan idejű szerződés felmondására 30 napos 

felmondási idővel, figyelemmel a 2.2. pontban foglaltakra. A felmondási idő lejártáig a 

szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn, amennyiben azt jogszabály nem tiltja.  

 

2.4. A felmondás az OH-hoz eljutatott írásos nyilatkozattal történhet. A felmondási idő a 

felmondási nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik, s erről az OH az Igénylőt írásban 

tájékoztatja.  

VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jogviták rendezése, jogorvoslat 

 

1.1. Az Igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte 

esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért 

megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

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. 

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. 

 

 

2. Hatálybalépés 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 2017. év február 28. napjával lépnek hatályba, 

rendelkezéseit valamennyi a hatálybalépését követően létrejövő megállapodásra kötelező 

alkalmazni. 
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3. Közzététel 

Az ÁSZF és a mellékletek az OH honlapján kerülnek közzétételre. 

 

Az OH fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et a Közadattv. szerinti kereteken belül 

módosítsa. 

 

4. Általános adatok, elérhetőség: 

 

Oktatási Hivatal 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Adószám: 15329729-2-41 

ÁHT azonosító: 229726 

Képviseli: Dr. Maruzsa Zoltán elnök 

 

Az Általános Szerződési Feltételeket megállapította: 

 Oktatási Hivatal



 

1 

 

2. sz. melléklet 

 

 

Ügyletkód:   KNYF vagy FNYF/      -     /2017 

Elszámolási egységkód:  

Forráskód:  

VIR kód: 

 

 

Szerződés 

a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény alapján nyújtott 

adatszolgáltatásról 

 

Amely létrejött a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 

Közadattv.) 17 §-a alapján  

 

egyrészről az  Oktatási Hivatal 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

adószáma: 15329729-2-41 

ÁHT azonosító: 229726 

képviseli: Urbán Ferenc Ábel főosztályvezető/Demcsákné dr. Ódor 

Zsuzsanna osztályvezető 

mint Adatkezelő, a továbbiakban: OH 

 

másrészről az  Név:  
székhely/lakcím:  

adószám:  

számlaszám:  

telefonszám: 

kapcsolattartó: 

mint Igénylő, a továbbiakban: Igénylő 

 

- a továbbiakban együtt Felek - között történő adatátadásra vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglaltak alapján. 

 

1. Az adatszolgáltatás tartalma 

 

Az OH  azIgénylő által kért következő adatokat adja át: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. A teljesítés rendszeressége (megfelelő kockába X írandó) 
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3.1. Egyszeri alkalommal  

Az adatszolgáltatás esedékessége: … 

 

3.2. Havonta  

Az adott hónapot követő ….  

Az utolsó adatszolgáltatás esedékessége: … 

 

3.3. Negyedévente  

Az adott negyedévet követő ….  

Az utolsó adatszolgáltatás esedékessége: … 

 

A rendszeres adatszolgáltatási mód kiválasztása nem akadálya annak, hogy az azt megelőző 

intervallum tekintetében egyszeri adatszolgáltatás igénylése is történjen. Ebben az esetben 

egyszerre két kódkockába írható X. 

 

3. A teljesítés módja 

 

Az igénylő által igényelt forámtumban történik (Excel formátumban, CD/DVD adathordozón, 

e-mail-ben, papír alapon).  

 

4. Átvétel módja 

 

Az adatok átadása e-mailben/adathordozón (postai úton vagy személyes átvétellel) történik. 

 

5. A díj megfizetése 

 

A szerződésben foglalt adatszolgáltatás díja ……….. Forint+ÁFA, azaz 

…………………………………………………….. Forint+ÁFA. 

 

Az adatszolgáltatást tartalmazó CD/DVD adathordozó kezelési díja ……………. Forint+ÁFA, 

azaz ……………………………………… Forint+ÁFA. 

 

Az Igénylő az adatszolgáltatás díját az OH Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-

00282637-00000000 számú számlájára banki átutalással a számla kézhezvételétől számított 8 

(nyolc) napon belül fizeti meg. Az OH a szerződésben meghatározott díj megfizetéséig nem 

köteles az igényelt adatokat az Igénylő rendelkezésére bocsátani. 

 

6. . Csatolt okmányok 

 

Megbízotti, meghatalmazotti jogviszony – ha fennáll – igazolására csatolva:  

 

……………..…………………………………………………………………………………… 

 

 

Cégaláírási jogosultság igazolására csatolva:  

 

…………………………...…….……………………………………………………………….. 

 

7. Az adatok felhasználásának feltételei 

 

Az Igénylő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az adatokat a Közadattv. 1. § (2) 
bekezdése értelmében közadat újrahasznosítása céljából kéri, és a kapott adatok 
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felhasználásával személyes adatnak minősülő adatot nem állít elő, az esetlegesen erre 
alkalmas adatokat haladéktalanul megsemmisíti. 
 

Az adatok harmadik fél részére nem adhatók át, azok további adatkereskedés tárgyát nem 

képezhetik.  

 

8. Záró rendelkezések 

 

E szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és az adatszolgáltatás megtörténtével 

és a díj megfizetése után megszűnik. A szerződés megszűnik, ha az Igénylő az adatszolgáltatás 

esedékes díját és a kamatot a fizetési határidőt követő 90 napon belül nem fizeti meg. A 

szerződésben, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 

 

A Felek az esetleg vitás kérdések eldöntését a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás 

szabályai szerint kezdeményezik. A szerződésban meghatározott, az adatszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke tekintetében az Igénylő a Közadattv. 18. §-a szerint fordulhat bírósághoz.  

 

9. Nyilatkozatok 

 

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, tudomásul vették, és azokat 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A nem az OH által üzemeltetett informatikai rendszerek 

meghibásodása során bekövetkező pontatlanság esetén az OH-t kártérítési felelősség nem 

terheli.  

 

Jelen szerződést az aláírók elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Budapest, 20.... ………………. hó ….. napján 

 

 

 

 

……………………………………………… …….………………………………………... 

Urbán Ferenc Ábel/Demcsákné dr. Ódor 

Zsuzsanna 

főosztályvezető/osztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Köznevelés Nyilvántartási 

Főosztály/Felsőoktatási Információs 

Rendszer Osztály 

Igénylő/képviselője  
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3. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ ÍV 

 

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért 

fizetendő díjak megállapításához 
 

 

Szervezeti egység neve:   ………………………………………………… 

Elszámolási egységkódja:   ………………………………………………… 

 

 

Költségek: 

 

1) Adatelőállítási díj 
 (a) (b) (c) (d) (e) 

Közvetlen bérköltség 

Fő Óra 

Össz 

óra 

(c=a*b) 

Átlag 

órabér1 

(Ft / óra ) 

Ft 

(e=c*d) 

Adatszolgáltatásért felelős főosztály 

véleményezés, javaslat, előkészítés, expediálás 

címén jelentkező feladatai 

     3 500 Ft  

Adatvédelmi véleményezési feladatok      3 500 Ft  

Adatszolgáltatásért felelős főosztály 

adatfeldolgozási feladatai (feladatainak 

megtervezése, előállítás, az adatszolgáltatás 

formai és tartalmi kivitelének elkészítése) 

Informatikai adatelőkészítés, adatelőállítási 

feladatok (feladatainak megtervezése, előállítás, 

az adatszolgáltatás formai és tartalmi kivitelének 

elkészítése) 

     3 500 Ft  

a) Közvetlen bérköltség összesen:      

b) Közvetlen bérköltség járuléka 

(összes bérköltség 22 %-a): 
     

1) Adatelőállítási díj összesen (a) + b))      

 

 

 

 

 

 

 
2) - Eszközköltség 

   
Össz. 

óra 

Átlagos 

eszköz 

Ft 

(e=c*d) 

                                                 
1 Átlagórabér számítása: 

azátlagos havi, járulékkal terhelt bruttó átlagbér/a havi munkaórák száma, ahol  

- bruttó átlagbér = az előkészítéssel, véleményezéssel, adatfeldolgozással, az adatszolgáltatással dolgozó 

munkavállalók aktuális évben ténylegesen kifizetett személyi juttatások összegeinek átlaga, a munkáltatót 

terhelő járulékkal és adókkal számítva 

- havi munkaórák száma: 176 óra  
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költség 
2(Ft/óra) 

c) Közvetlen anyagköltség (össz. óra 

* átlagos eszközköltség) 
     8 700 Ft  

2) Eszközköltség összesen:      

 

Nettó térítési díj összesen (1 + 2)          

 

Bruttó fizetendő térítési díj összesen  

(  3) * 1,27) 
         

 

 

A kalkulációt készítette: 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………………………. 

 aláírás 

 

A kalkulációt ellenőrizte: 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………………………. 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Az éves eszközráfordítások egységnyi időre vetített értékének számítása: 

nettó "X" + "Y" MFt / 2112, ahol 

- „X” = szerverek éves eszközköltsége 

- „Y” = munkaállomások éves eszközköltsége 

- 2112 = a 176 havi munkaóra éves szintre számítva 


