
2.10. Közérdekű adatok igénylése 

Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) VI. cikkének 2. bekezdése értelmében 

„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez.” 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII 

törvény (a továbbiakban Infotv.) értelmében közérdekű adat „az állami agy 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”. 

Az Infotv. 27.§ (5)bekezdése értelmében „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 megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek 

súlyának mérlegelésével- za azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” Ha kérelmező nem 

nyilvánosnak minősülő adat vonatkozásában terjesztett elő kérelmet, igényét az általános 

szabályok szerinti nyújtható be. Az igényben elő kell adni a megismerni kívánt adatok 

körének pontos meghatározását, az igény előterjesztésének indokait, továbbá nyilatkozni kell 

az esetlegesen igényelt másolatok számáról. Az igény teljesíthetőségéről a jegyző dönt. 

Az  ügyfél írásban és szóban terjeszthet elő közérdekű adat megismerése iránti igényt  a 

polgármesteri hivatalban. Az írásban előterjesztett igénynek tartalmaznia kell: 

 az igénylő nevét 

 az igénylő levelezési címét 

 az igénylő egyéb elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím) 

 az igényelt adatok pontos meghatározását 

 nyilatkozatot arra nézve, hogy az adatokat milyen módon kívánja megismerni 

Az adatigénylés teljesítése költségtérítés ellenében teljesíthető, melynek összegéről a hivatal a 

teljesítést megelőzően tájékoztatja az igénylőt.  

Ha a kérelem előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely szakaszában megállapítható, hogy a 

kért adatokat, vagy azok egy részét nem a polgármesteri hivatal kezeli, a hivatal 

haladéktalanul átteszi az ügyet a hatáskörrel rendelkező szervhez. 

A hivatal  az eljárást a beérkezését követően a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül 

köteles lefolytatni.  

 



 


