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Fővárosi Önkormányzat Halom utcai idősek Otthona (továbbiakban együtt: Közfeladatot 
ellátó szerv) vezetője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30.§ (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13.§ (2) bekezdés h) pontja (a továbbiakban: Ávr.) alapján a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozóan jelen szabályzat alkotja meg és 
alkalmazza. 

 
1. A szabályzat célja 

 
A szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy elősegítse a közérdekű adatok 
megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, meghatározza a kérelem esetén követendő 
eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni 
kívánó személy, jogait és kötelezettségeit, valamint meghatározza a Közfeladatot ellátó szerv, 
mint adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit. 
 

2. A szabályzat hatálya 
 

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottakra, 
akik közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó adatkezelést végeznek, 
valamint az érintett kérelmezőre. 
 
Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 
közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok igénylésére.  
 

3. Fogalmak, értelmező rendelkezések 
 
A Szabályzatban használt fogalmi meghatározások tekintetében az új általános adatvédelmi 
rendeletet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadók. 
 
A fentiek alapján a Közfeladatot ellátó szerv tájékoztatási kötelezettsége kiterjed 
különösen:  
 

a) költségvetésre és a költségvetési koncepcióra; 

b) költségvetés végrehajtására; 

c) az önkormányzati/intézményi vagyon kezelésére; 

d) a közpénzek felhasználására, és a közpénzek felhasználására kötött szerződésekre; 

e) a piaci szereplők, a magánszervezetek, és magánszemélyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan.  

Rendszeresen közzé kell tenni, illetve biztosítani kell a hozzáférhetőséget különösen az alábbi 
dokumentumok, adatok vonatkozásában:  
 

a) a Közfeladatot ellátó szerv hatásköre és illetékessége; 

b) a Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése; 

c) a Közfeladatot ellátó szerv szervezeti elérhetősége; 

d) a Közfeladatot ellátó szerv által ellátott szakmai tevékenység; 

e) a működésre vonatkozó jogszabályok;  

f) a gazdálkodásra vonatkozó adatok.  

 

4. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai  

 
A Közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és 
biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Mindezek érdekében lehetővé kell 



tenni, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv-
ben meghatározott feltételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 
 
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismeréséhez való jog az Infotv. alapján 
korlátozható. 

 

5. A közérdekű adat megismerése iránti igények teljesítésének rendje 

 
5.1 Az eljárás megindítása  
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó eljárás az igény 
benyújtásával indul, különösen e szabályzat 1. sz. mellékletében található igénybejelentő 
lap kitöltésével. Az igénybejelentő lap használata nem kötelező. 
 
A közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt (kérelmet) nyújthat be.  
 
Az igény benyújtható:  

 
a) szóban; 
b) írásban; 
c) telefaxon; 
d) elektronikus úton.  

 
Az adatigénylő személyes adatai a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben 
kezelhető.  Az adatigénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
esetekben törölni kell.  
 
A szóban előterjesztett kérelmekről feljegyzést kell készíteni. Amennyiben a tájékoztatás 
rögtön szóban is megadható, ezt a tényt kell rögzíteni. Ha a tájékoztatás azonnal nem 
teljesíthető a feljegyzésben az alábbi adatokat kell rögzíteni:  
 

a) az igényelt adatok pontos meghatározását, leírását, nyilatkozatot arra, hogy az 
adatokat az igénylő milyen módon kívánja megismerni; 

b) szükség szerint az ügyfél személyes adatait, elérhetőségét. 

 
A feljegyzéseket a Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselőjének át kell adni, aki a 
feljegyzések alapján intézkedési javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mely adatok, 
s milyen formában kerüljenek közzétételre. 
 
A Közfeladatot ellátó szervhez eljuttatott igényeket az eljáró ügyintézőnek haladéktalanul át 
kell adni.  
 
 
 
5.2 Az igények vizsgálata  
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője a beérkezett igényeket haladéktalanul 
megvizsgálja. 
 
Amennyiben az írásbeli, valamint az elektronikus igények vizsgálata alapján megállapításra 
kerül, hogy azok közérdekű nyilvános adatokra vonatkoznak, az igényeket teljesíteni kell. 
 
Amennyiben a Közfeladatot ellátó szerv tudomására jut, hogy az igényelt adatok nem az ő 
kezelésében vannak - vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - , 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére 
irányuló igényt az illetékes szervnek, s erről egyidejűleg értesíti az ügyfelet is. Amennyiben az 



illetékes szerv nem állapítható meg, az ügyfelet az igény megtagadásáról értesíteni kell.  
 
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekben a Közfeladatot ellátó szerv 
törvényes képviselője, illetve az általa megbízott személy, ügyintéző (továbbiakban: kijelölt 
személy) jogosultak eljárni.  
 
A szóban azonnal megválaszolható kérelmek esetében a kérelem megválaszolására illetékes 
személynek kell eljárnia.  
 
Az igénylőt az igénylés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben 
elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben tájékoztatni kell az alábbiakról: 
 

a) a Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője az adatigénylést jelentős 
terjedelműnek vagy nagyszámú adattartalmúnak minősítette; 

b) a költségtérítés mértékéről, ha az adatigénylés teljesítése a Közfeladatot ellátó szerv 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
igénybevételével jár; 

c) az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségéről; 
d) hiánypótlásról; 
e) az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival, valamint a jogorvoslat 

lehetőségéről. 
 

5.3 Az igények teljesítése 
 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek - eltérő rendelkezés hiányában - az igény 
beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni.  
 
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 
adatigénylés teljesítése a Közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az előbb meghatározott határidő egy 
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 
napon belül tájékoztatni kell. 
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője, illetve az általa kijelölt személy 
gondoskodik arról, hogy a benyújtott igény vonatkozásában megállapítására kerüljön az, hogy 
az igényelt adatok a Közfeladatot ellátó szerv dolgozójánál találhatóak-e, továbbá az igényelt 
adatok beszerzése megtörténjen.  
Az adatigénylésnek közérthető formában és – a teljesítési lehetőségek figyelembe vételével – 
az igénylő által kívánt módon kell eleget tenni. 
 
Amennyiben a kért adatot korábban már elektronikus formában is nyilvánosságra hozták, 
akkor elegendő a nyilvános forrás megjelölése. 
 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül, az igénylő másolatot kaphat.  
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője a közérdekű adat iránti igény megismerése 
alapján dönt a teljesítésről, illetve annak megtagadásáról. Ha a közérdekű adat teljesítésének 
megtagadása mérlegelést tesz lehetővé, akkor a teljesítés akkor tagadható meg, ha a 
megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdek megismerésére 
irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek. 
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője a közérdekű adat megismerésére irányuló 
igény teljesítésének megtagadása esetén az igénylőt köteles tájékoztatni a jogorvoslati 
lehetőségekről. 
 



A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője ellenőrzi, hogy az ügyfél által igényelt 
adatok ténylegesen nyilvánosságra hozható közérdekű adatnak minősülnek-e, az adatközlésre 
összeállított dokumentumok között van-e olyan, amelyre vonatkozóan az ügyfél nem jelezte 
igényét. Ha van ilyen, ezeket elkülönítetten kezeli, hogy azok az igény teljesítésekor 
figyelembevételre ne kerülhessenek.  
 
5.4 Az igényelt adatok előkészítése átadásra  
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél 
által igényelt adatok adatszolgáltatása során olyan adatokat ne közöljenek, melyek nem 
minősülnek közérdekű adatnak. Ennek érdekében, a közérdekű adatot is tartalmazó 
dokumentum azon részét, mely az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a 
másolaton felismerhetetlenné kell tenni.  
 
5.5 Az adatok átadása  
 
Ha az ügyfél az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, a Közfeladatot ellátó 
szerv törvényes képviselője haladéktalanul értesíti az ügyfelet az adatszolgáltatás időpontja 
egyeztetése, illetve az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült körülményekről, költségekről 
való tájékoztatás céljából.  
 
A megjelent ügyfél számára az adatok átadása (betekintési lehetőség biztosítása, másolatok 
átadása) csak úgy lehetséges, ha az ügyfél az erről készült jegyzőkönyvben aláírásával az 
átadás tényét elismeri. Az ügyfél az aláírásig a dokumentumokba nem tekinthet bele.  
 
Ha az ügyfél az adatokat postai úton kívánja megismerni, az adatszolgáltatásra előkészített 
adatokat haladéktalanul továbbítani kell a kívánt módon.  
 
5.6 Az ügyfél adatainak kezelése  
 
A Közfeladatot ellátó szerv a betekintési igényekről feljegyzést készít, melyen a személyes 
adatokat elkülönített részen tünteti fel. Az igényeket elkülönítetten tartja nyilván, iktatja.  
 
A feljegyzésen az elkülönítetten felvett „személyes adatok” részt el kell választani a 
feljegyzéstől, valamint a vonatkozó jogszabály alapján gondoskodni kell a leválasztott rész 
megsemmisítéséről.  
 

6. Az igények teljesíthetetlensége esetén követendő eljárás 
 

6.1 Az igény teljesítésének megtagadása  
 
Amennyiben a Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője megállapítja, hogy az ügyfél 
által igényelt adatok nem hozhatók nyilvánosságra, megtagadja az igény teljesítését.  
 
Az igény teljesítésének megtagadásáról a Közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését 
követő 15 napon belül írásban értesíti az igénylőt. Az igény teljesítés megtagadásáról szóló 
tájékoztatásban rögzíteni kell az igény teljesítés megtagadásának tényét, a megtagadás indokát, 
valamint a jogorvoslati lehetőséget.  
 
6.2 Az igények teljesítésének megtagadására vonatkozó tilalmak  
 

a) Az ügyfél által bejelentett igényt nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, 
hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.  

 
b) Az igénylő nem magyar nyelvű s az igényét anyanyelvén vagy az általa értett 

más nyelven fogalmazta meg.  



 

6.3 Az igénylő jogorvoslati lehetősége  
 
A Közfeladatot ellátó szerv köteles tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy ha közérdekű adatra 
vonatkozó igényét nem teljesítik, az adatvédelmi hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.  
 
6.4 A Hatóság értesítése  
 
A Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője felelős azért, hogy az elutasított igényekről 
azok indokairól nyilvántartást vezessen e Szabályzat 2. sz. mellékletében szeplő 
adattartalommal, melyről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente 
értesíti e Szabályzat 3. sz. mellékletében szereplő adatlap tartalommal. 
.  

7. Költségtérítés 

 
A közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása esetén a kérelemben foglalt adatok 
közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, 
illetve csoportosítását is) összefüggésben felmerült költséggel arányos térítés kérhető. Ennek 
összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 
 
 
Az igénylő az előző bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 
nyilatkozik 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 a Közfeladatot ellátó szerv 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 kormányrendeletben meghatározott összeget, az 
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 
teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Közfeladatot ellátó szerv 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 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 igénylőt az igény beérkezését 
követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 
 
A költségtérítés mértékének meghatározása az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 
 
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 
költsége,  
c) ha az adatigénylés teljesítése a Közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 
teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 
 
Az előző bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály 
határozza meg. 
 
Fenti esetben az Önköltség számítási szabályzatot is figyelembe kell venni.  



 

 

8. Záró rendelkezések 

 
E szabályzat 2022. július 20. napján lép hatályba, ezzel egyidőben tárgyi ügyben a korábban 
megalkotott és alkalmazott szabályzat hatályát veszti. 
 
 

A közérdekű adatok közzétételét a Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője a 
vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja. 
 

A szabályzat elkészítésért és végrehajtásáért a Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője 
a felelős.  
 

 
Kelt: Budapest, 2022. július 18. 
 

 
……………………….. 

Vágner Zsuzsanna 
intézményvezető 

aláírása 



 

 
1. sz. melléklet 

 
Megismerési záradék: 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a szervezet közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjéről szóló szabályzatában foglaltakat és a hozzátartozó dokumentumok 
előírásait megismertem (1-3. melléklet), betartását rám nézve kötelezőnek ismerem el: 

 
 

Név Munkakör Dátum Aláírás 

 

Vágner Zsuzsanna 
 

intézményvezető 
 

2022. július 19. 
 

 

Sármai Józsefné 
 

gazdasági vezető 
 

2022. július 19. 
 

Basáné Lengyel 

Tünde 
 

sz. vezető ápoló 
 

2022. július 19. 
 

 

Váradi Edina 
szociális, terápiás 

munkatárs 
 

2022. július 19. 
 

 

Barati Krisztina 
 

élelmezésvezető 
 

2022. július 19. 
 

 

Miklósi Ildikó 
Óhegy utca 

részlegvezető 
 

2022. július 19. 
 

 

Petró Krisztina 
Gergely utca 

részlegvezető 
 

2022. július 19. 
 

Bödör Krisztina Tapló utca 

részlegvezető 
 

2022. július 19. 
 

Abdulwahid Mirjam vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
2022. július 19. 

 

 
Bodó Anita 

pénzügyi-számviteli 
csoportvezető 

 
2022. július 19. 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 

 
2. sz. melléklet 

IGÉNYBEJELENTŐ LAP 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE 

 
A közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése: 
 

 
_______________________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________ 
 
Az adattovábbítás igénylő által kért módja:* 
 
a) Postán az alábbi címre: 
Név: 
_____________________________________________________________ 
 
Cím: 
_____________________________________________________________ 
 
Papíron vagy elektronikus adathordozón (CD/DVD) (A megfelelő rész aláhúzandó.) 
 
b) E-mailben az alábbi címre: 

___________________@____________________ 
 
c) Faxon az alábbi telefonszámra: 

(_____) ___________-___________ 
 

Nyilatkozat 
 

Alulírott igénylő nyilatkozom, hogy amennyiben az adatszolgáltatással kapcsolatosan költség merül fel, úgy azt a 
Közfeladatot ellátó szerv által kiállított számla ellenében megfizetem. 
 
 
Kelt. ________________, 20____. év _____________ hó ______ nap 

 
 
 
 

.......................................................... 
Igénylő 

 
* Az igénylő által megadott személyes adatokat a Közfeladatot ellátó szerv a vonatkozó jogszabályok alapján 

törli. 
 
 

 
 
 



 

3. sz. melléklet 

 
 

NYILVÁNTARTÁS  
 …. év 

Az Infotv. 30.§(3) bekezdés alapján a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének 
elutasításáról 

 
 

Sorszám Elutasított közérdekű adat 
megismerése 

iránti kérelem tárgya, benyújtás módja 
és dátuma 

Elutasítás indoka/ kai és annak 
dátuma 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
Közfeladatot ellátó szerv törvényes képviselője 



 

4. sz. melléklet 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére 
teljesítendő éves jelentéshez 

(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs 

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

továbbiakban. Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves 

jelentéshez) 

……………………………………………….. 

Az adatszolgáltató megnevezése 

………………………. év 

Az időszak, melyre az adatszolgáltatás 
vonatkozik 

 

A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános 
adat megismerésére irányuló adatigénylés száma:  
Ebből a közfeladatot ellátó szerv által 

- teljesített: 
- részben teljesített: 
- elutasított: 

……………………. db 

……………………. db 
……………………. db 
……………………. db 

 

Az elutasítás okai: 
1. Az Infotv. 27. § (1)1 bekezdése alapján az igényelt adat 

minősített adat. 
2. Az igényelt adat megismerhetősége 
- az Infotv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi 

érdekből2 korlátozott: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
érdekből3 korlátozott: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények 
üldözése vagy megelőzése érdekében korlátozott, 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy 
természetvédelmi érdekből korlátozott, 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi 
vagy devizapolitikai érdekből4 korlátozott, 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi 
kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra 
tekintettel korlátozott, 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy 
közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozott, 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogra5 tekintettel korlátozott, 

- üzleti titok6; 
- banktitok7; 
- adótitok8; 
- egyéb titok 
- nem közérdekből nyilvános (védendő) személyes adat. 

 

3. Az Infotv. 28. § (3)9 bekezdése szerinti igény pontosítására nem 
érkezett válasz. 

4. Az adatkezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles teljesíteni az 
adatigénylést 

 

- az Infotv. 29. § (1a)10 bekezdése alapján; 
- az Infotv. 29. § (1b)11 bekezdése alapján. 

5. Az igényelt adat vonatkozásában a megkeresett szerv nem 

………………. db 
………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 
………………. db 
………………. db 
………………. db 
………………. db 
………………. db 
………………. db 

………………. db 
………………. db 

nemzetbiztonsági 



minősül adatkezelőnek. 
6. Az igényelt adatok 

- az Infotv. 27. § (5)12 bekezdése alapján döntés 
megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek; 

- az Infotv. 27. § (6)13 bekezdése alapján további jövőbeli 
döntés megalapozását is szolgálják; 

- megismerése az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján a 
közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy 
feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes 
ellátását veszélyeztetné. 

 

7. Az adatkezelő által meghatározott költségtérítést az igénylő nem 
fizette meg.14 

8. Egyéb elutasítási ok1: 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………    ………………. db 
…………………………………………………………………………… 

Kelt: ……………………………., 20…… év ………………………. hónap ………… nap 

………………………………………….. 
adatszolgáltató 

1 A felsorolt okok közé nem sorolható elutasítási ok. 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 

………………. db 



1 Az igényelt adat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti minősített adat. 

2 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevethető intézkedésekről szóló 2011. 
évi CXIII. törvény 
38. § (7) A Honvédség szervezeti felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint hadfelszerelésére 
vonatkozó adatok a keletkezésüktől számított 30 évig honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Ezen 
adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezheti. 
(8) A (7) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - a (7) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - akkor 
engedélyezhető, ha az adat megismerése a Honvédség törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen 
külső befolyástól mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti. 40. § (1) A 
Honvédség személyi állománya tényleges szolgálatot teljesítő katonákból (a továbbiakban: tényleges állomány tagja), 
kormánytisztviselőkből, kormányzati ügykezelőkből, közalkalmazottakból és a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó 
munkavállalókból, valamint megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején - a hadkötelezettség bevezetése után -
hadkötelesekből áll. A Honvédség személyi állományára vonatkozó - a Honvédség védelmi képességének, 
hadrafoghatóságának biztosításával összefüggő - adatok a keletkezésüktől számított 30 évig honvédelmi és 
nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek 
mérlegelésével a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezheti. 
(1a) Az (1) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - akkor 
engedélyezhető, ha az adat megismerése a Honvédség törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen 
külső befolyástól mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti. 

3 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény 276. § (3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában, illetve a 318. § szerinti 
állomány esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatok, valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati 
viszony megszűnését követő harminc évig nemzetbiztonsági érdekből nem minősülnek nyilvánosnak. Ezen adatok 
megismerését a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a miniszter engedélyezheti. 
(4) A (3) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - akkor 
engedélyezhető, ha az adat megismerése a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendőrség törvényes működési rendjét 
vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a nemzetbiztonsági érdekeket nem 
veszélyezteti. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény 
276. § (3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában, illetve a 318. § szerinti állomány 
esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatok, valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati 
viszony megszűnését követő harminc évig nemzetbiztonsági érdekből nem minősülnek nyilvánosnak. Ezen adatok 
megismerését a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a miniszter engedélyezheti. 
(4) A (3) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - akkor 
engedélyezhető, ha az adat megismerése a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendőrség törvényes működési rendjét 
vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a nemzetbiztonsági érdekeket nem 
veszélyezteti. 

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 
2. § (10) Az e törvény hatálya alá tartozó, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti beszerzésekkel összefüggésben kezelt 
közérdekű adat, valamint közérdekből nyilvános adat megismerését az ajánlatkérő nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekből 
- az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat 
keletkezésétől számított tíz éves időtartamig - korlátozhatja. 
32. § (2) Egyes, a szerződés vagy keretmegállapodás megkötésére vonatkozó információk közlése mellőzhető, ha ezen 
információ közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes lenne a közérdekkel, így különösen a 
honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, vagy sértené valamelyik gazdasági szereplő törvényes üzleti érdekeit, vagy 
a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt. 
65. § (2) Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy egyes, a szerződés vagy a keretmegállapodás megkötésére vonatkozó információk 
közlését mellőzi, ha ezen információk közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna a közérdekkel, 
így különösen honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, vagy sértené az ajánlattevők törvényes üzleti érdekeit, vagy 
az ajánlattevők közötti tisztességes versenyt. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (1) A 
villamosenergia-termelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia-elosztási, földgázelosztási, 
földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetési, továbbá 
hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési tevékenységet, vagy ezen tevékenységek végzését támogató vagyonkezelői 
feladatokat főtevékenységként ellátó, köztulajdonban álló gazdasági társaságnak, valamint az általa a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozásnak (a 
továbbiakban: irányított vállalkozás) az e tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szerződésében foglalt, az 1. mellékletben 
meghatározott üzleti, pénzügyi, műszaki adatok, és az ezen szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint az 
ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül azok, amelyek nyilvánosságát az 
adat keletkezésétől számított, legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági, központi pénzügyi 
vagy külügyi érdekből - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(2) bekezdés b), e) és f) pontjára figyelemmel - korlátozni szükséges, nem ismerhetőek meg. 
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti 
tevékenységével   kapcsolatos   azon   adat,   amelynek   más   által   történő   megszerzése  vagy  nyilvánosságra   hozatala  a 



köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okoz. 
(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra 
hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz 
juttatná. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 
16. § (6a) A radioaktív és a nukleáris anyagok központi nyilvántartásában szereplő adatok nemzetbiztonsági érdekből nem 
nyilvánosak. 

4 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (1) A 
villamosenergia-termelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia-elosztási, földgázelosztási, 
földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetési, továbbá 
hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési tevékenységet, vagy ezen tevékenységek végzését támogató vagyonkezelői 
feladatokat főtevékenységként ellátó, köztulajdonban álló gazdasági társaságnak, valamint az általa a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozásnak (a 
továbbiakban: irányított vállalkozás) az e tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szerződésében foglalt, az 1. mellékletben 
meghatározott üzleti, pénzügyi, műszaki adatok, és az ezen szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint az 
ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül azok, amelyek nyilvánosságát az 
adat keletkezésétől számított, legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági, központi pénzügyi 
vagy külügyi érdekből - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(2) bekezdés b), e) és f) pontjára figyelemmel - korlátozni szükséges, nem ismerhetőek meg. 
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti 
tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okoz. 
(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra 
hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz 
juttatná. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
162. § (3) Az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által az MNB bármely feladatának 
ellátásával kapcsolatban kezelt azon adat, amelynek megismerése az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerinti központi 
pénzügyi vagy devizapolitikai érdeket sértene, az MNB vagy az MNB többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság általi nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb az adat keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. (4) Az MNB 
többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság és ezen gazdasági társaság által a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás által kezelt 
üzleti tevékenységgel kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megismerése az MNB többségi vagy kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság által a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet jelentene, nem ismerhető meg. Aránytalan sérelemnek minősül az, ha az adat más általi 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala az MNB többségi vagy kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság által a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás bármely versenytársát 
indokolatlan előnyhöz juttatná. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14/A. § (1) Az államháztartás központi 
alrendszerének finanszírozásával és adósságának kezelésével kapcsolatos, a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
adat megismerése iránti igényt központi pénzügyi érdekből az adat keletkezésétől számított 2 évig el kell utasítani, ha az adat 
megismerése Magyarország pénzügyi érdekeit vagy az államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső 
befolyástól mentes ellátását veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről Magyarország pénzügyi érdekeit és 
az államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső befolyástól mentes ellátásához fűződő érdeket 
mérlegelve az államháztartásért felelős miniszter dönt. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki a 13. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatásra, valamint 
az éves finanszírozási tervről, illetve annak egyes részeiről és a finanszírozási stratégiáról az ÁKK Zrt. által nyilvánosságra 
hozott tájékoztatásra. 
(3) A központi költségvetés tervezése során keletkező adat - ide nem értve az Áht. 22. § (3)-(5) bekezdése szerinti adatokat -
megismerése iránti igényt központi pénzügyi érdekből a központi költségvetésről szóló törvény tervezetének Kormány általi 
elfogadását követően az elfogadástól számított 10 évig el kell utasítani, ha az adat megismerése Magyarország pénzügyi 
érdekeit vagy az államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső befolyástól mentes ellátását 
veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti igény teljesíthetőségéről az államháztartásért felelős miniszter a megtagadást megalapozó 
központi pénzügyi érdek mérlegelésével dönt. 

5 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
23. § (3) A nyilvántartási rendszer adatbázisában szereplő adatok - ha az adat nyilvánosságát jogszabály vagy jogszabályban 
meghatározottak szerint az arra jogosult szerv vagy személy nem korlátozza - nyilvánosak. A nyilvánosan kezelt adatokat a 
projekt lezárását követő tíz évig kell megőrizni. 
6 2018. augusztus 8-áig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §, 2018. augusztus 8-ától az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 

7 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
160. § (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás 
vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti 



kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi 
intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. 
(2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének tekintendő mindenki, aki 
(amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra 
a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi 
igénybe. 
(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a közvetítő ügyfelének (1) bekezdésben meghatározott adataira is megfelelően 
alkalmazni kell. 

8 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
127. § (1) Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. 
(2) Adótitoknak minősül különösen 
a) az államháztartás alrendszere terhére nyújtott adókedvezmény, jóváírás, 
b) az adózó által törvényben meghatározott célra nyújtott támogatás, vagy 
c) az adózó által törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlás 
esetén a támogatást nyújtó, a felajánló adózó megnevezése, az általa igénybe vett adómentesség, adókedvezmény, jóváírás, 
valamint az általa juttatott támogatás, felajánlott adó vagy adóelőleg mértéke, továbbá a támogatott megnevezése, a támogatott 
által kapott támogatás és a támogatott javára felajánlott adó vagy adóelőleg mértéke. 

Infotv. 28. § (3) bekezdés – „Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.” 

10 Infotv. 29. § (1a) bekezdés – „Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a 
részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.” 

11 Infotv. 29. § (1b) bekezdés – „Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az 
igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, 
amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.” 

12 Infotv. 27. § (5) bekezdés – „A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 
során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen 
adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével 
– az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
137. § (1) A deviza- és aranytartalék mértékére, összetételére, a tartalékkezelés során kötött egyed ügyletekre vonatkozó 
adatok, a tartalékkezeléssel összefüggő döntések és belső szabályok - amennyiben azok nem minősített adatok – az MNB általi 
nyilvánosságra hozatalukig, de legfeljebb az adat keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvánosak. Az adatok ezen határidőn 
belüli nyilvánosságra hozataláról az MNB elnöke dönt. 
(2) A Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és az igazgatóság döntésének meghozatalára irányuló eljárás során 
készített vagy rögzített, az alapvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől 
számított harminc évig nem nyilvános, ezen határidő alatt - sem a döntés meghozatalát megelőzően, sem azt követően - a 
döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatkozó igény nem terjeszthető elő. 

13 Infotv. 27. § (6) „A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az (5) bekezdésben meghatározott 
időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is 
szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének 
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése 
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.” 

14 Infotv. 29. § (3) bekezdés második fordulata – „Az adatokat kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az 
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az 
igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell”. Infotv. 29. § (3a) bekezdés harmadik fordulata – „Ha az igénylő az igényét 
fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére 
megfizetni”. 

 
 
 

 
 



1. sz. függelék  
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK 

KORLÁTAIRÓL 

 

A közérdekű adatok megismerése 

Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga 

van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

26. § (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a 

továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 

közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott 

kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.  

A közhitelű nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra külön törvények vonatkoznak. 

Az információszabadság törvényes korlátai 

Az információszabadság mint alapjog nem abszolút jellegű. Ez azt jelenti, hogy korlátozásnak 

vethető alá, illetve bizonyos esetekben akár ki is zárható a közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adatok megismerhetősége. 

A korlátozás elvi alapjai 

Az Alkotmánybíróság számos határozatában elvi éllel mondta ki, hogy az 

információszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni, „egy 

demokratikus társadalomban a közérdekű adatok nyilvánossága a főszabály; ehhez képest a 

közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását kivételnek kell tekinteni”. „A közfeladatot 

ellátó szervek és személyek kényelmi szempontjai nem élvezhetnek elsőbbséget egy alapvető 

joggal szemben.” [12/2004. (IV. 7.) AB határozat]. A közfeladatot ellátó szerv köteles 

tartalmi elemzésnek alávetni a közérdekű adatigénylés tárgyát képező dokumentumot. „Nem 

tekinthető az Alaptörvénnyel összhangban állónak az olyan korlátozás, […] amely egy 

dokumentumot annak tartalmától függetlenül, teljes egészében nyilvánosságkorlátozás alá 

helyez”. [6/2016. (III. 11.) AB határozat]. Ezt röviden adatelvnek nevezzük. Amennyiben a 

közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni [Infotv. 30. § 

(1) bekezdés]. 

Az Infotv. 30. § (5) bekezdése értelmében, ha a közérdekű adat megismerése iránti igény 

teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a 

megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és az adatigény kizárólag abban az esetben 

utasítható el, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a megismeréshez 

fűződő közérdeknél. 

 



 

A nyilvánosság korlátozásának esetei 

A nyilvánosság korlátozásának fő eseteit az Infotv. 27. és 30. §-a tartalmazza. Az 

információszabadság törvényes korlátai az adatvédelem (személyes adatok, amelyeket 

törvény nem nyilvánít közérdekből nyilvánosnak); a minősített adatok védelme [Infotv. 27. § 

(1) bekezdés] és bizonyos, törvényben meghatározott érdekek védelme [Infotv. 27. § (2) 

bek.]. Ez utóbbira példa többek között a 

– honvédelmi, nemzetbiztonsági érdek; 

– bűncselekmények üldözése vagy megelőzése; 

– bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás; 

– szellemi tulajdonhoz fűződő jog (a törvény ilyen esetben csak az igény teljesítésének 

módjára enged meg szigorúbb teljesítési szabályt, ha a mű egyébként 

közérdekű/közérdekből nyilvános adatot tartalmaz, a betekintést biztosítani kell). 

 

E körbe sorolhatóak továbbá az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai 

érdekének védelme miatt, uniós jogi aktus alapján meg nem ismerhető adatok [Infotv. 27. § 

(4) bekezdés], valamint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, 

illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatigénylés [Infotv. 30. § (7) bekezdés]. 

Az alábbiakban a két leggyakrabban hivatkozott korlátozást részletesen is bemutatjuk. 

A gazdasági szereplők esetében a leggyakoribb nyilvánosság korlátozó indok: az üzleti 

titok 

Az üzleti titok és a védett ismeret szabályait az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 

törvényben találjuk. 

Az Infotv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti 

titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 

felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati 

vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 

rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 

kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 

külön törvény közérdekből elrendeli. 

Főszabály szerint tehát a közpénzekre és az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 

adatok nyilvánosságához fűződő közérdek megelőzi az üzleti titkok védelmét. Kizárólag 

abban az esetben lehet megtagadni az ilyen adatokra vonatkozó adatigénylés teljesítését, ha az 

üzleti titok nyilvánossága az üzleti életben aránytalan sérelmet okozna, de a közérdekből 

nyilvános adat megismerésének lehetőségét még ez sem akadályozhatja. 

A közfeladatot ellátó szervek esetében a leggyakrabban hivatkozott korlát: a döntés 

megalapozását szolgáló adat 

A befolyástól mentes köztisztviselői munka ellátásának záloga, hogy a belső használatra szánt 

munkaanyagok, emlékeztetők, tervezetek, vázlatok, javaslatok, a szervezeten belül váltott 



levelek, általában a döntés-előkészítés körében alkotott iratok jellemzően mentesek a 

nyilvánosság alól. 

A közfeladatok illetéktelen befolyástól mentes ellátását szolgálja az, hogy a döntés 

meghozatala előtt a döntés megalapozását szolgáló adatok, illetve az azokat tartalmazó 

dokumentumok a keletkezésüktől számítva legfeljebb tíz évig elzárhatók a nyilvánosság elől. 

Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a nyilvánosság kizárása nem vezet a döntési 

folyamat átláthatatlanná tételéhez, illetőleg, ha erősebb közérdek fűződik az adatok titokban 

tartásához, mint azok nyilvánosságra hozatalához. Az Infotv. alapján döntést megalapozó 

adatként indokoltan zárhatók el a nyilvánosságtól azok az információk, amelyek ténylegesen a 

döntési folyamat részét képezik, és nyilvánosságra hozataluk veszélyeztetné a végrehajtás 

sikerét, vagy például egyes piaci szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatna. A védelem a 

döntés meghozatala után is megilleti azokat az adatokat, amelyeknek a megismerése 

veszélyeztetné az érintett szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének 

illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását. 

Amennyiben a döntés-előkészítő információ olyan adatösszesség része, amelynek egyes 

elemei tekintetében döntés született, de más elemei még további döntés tárgyaivá válnak, 

utóbbiak tekintetében az első döntés meghozatala még nem eredményezi a nyilvánosság-

korlátozáshoz fűződő érdekek elenyészését. Ahhoz, hogy e korlátozás megfeleljen az 

alkotmányos követelményeknek a döntés megalapozását szolgáló adat és a jövőbeli döntés 

közötti kapcsolatnak konkrétnak és közvetlennek kell lennie 

 


