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A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt 

elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával.

A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet 

tisztaságának elve szerint kell kezelni.

A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.

Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (2)
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A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében

az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország 

bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, 

intézményétől.

2011. évi CXII. Infotv. 26. §
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A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus 

úton bárki igényt nyújthat be.

2011. évi CXII. Infotv. 28. §
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Közérdekű adat:

Közfeladatot ellátó szerv vagy Intézmény kezelésében lévő

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, információ, ismeret, adat, például:

A közérdekű adat személyes adatot nem tartalmaz!
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Közérdekből nyilvános adat:

A közfeladatot ellátó szerv
- feladat- és hatáskörében eljáró személy neve,

- feladatköre,

- munkaköre,

- vezetői megbízása,

- közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,

- azok a személyes adatok, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával 

terjeszthetőek!

A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére a 2011. évi CXII. Info törvény

1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak!
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Adatkezelő kötelezettségei

Közérdekű adatokkal kapcsolatban:

Lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki 
megismerhesse!

Közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatban:

A közérdekből nyilvános adatot közzé kell tennie!
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Adatigénylés

Szóban történő igénybejelentésről célszerű jegyzőkönyvet készíteni!

Igénylő: bárki lehet

Igénylés módja: bárhogyan történhet – szóban*, írásban vagy elektronikus úton

Igénylő azonosítása: név, elérhetőség (amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható)

Személyes adatok csak annyiban kezelhetők, amennyiben azok

• az igény teljesítéséhez,

• egy éven belüli azonos igénylés** vizsgálatához,

• a teljesítéséért megállapított költségtérítés*** megfizetéséhez szükségesek!

Az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigénylését az adatot kezelő nem köteles teljesíteni, feltéve, hogy

az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapítható meg, amelynek összegéről

az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell!

*

**

***
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Adatigénylés menete

Igény teljesíthetőségének azonosítása:

- Teljesíthető

- Nem teljesíthető
Az elutasítás indoka lehet:

- az igényelt adat nem áll a rendelkezésre.

- az igénylő nem beazonosítható.

- az igénylő 1 éven belül már nyújtott be azonos kérelmet, és az adatokban azóta nem állt be változás.

- az igénylő nem fizette meg a költségtérítést.

- az igényelt adat minősített adat:
- honvédelmi érdek;

- nemzetbiztonsági érdek;

- bűncselekmények üldözése vagy megelőzése;

- környezet- vagy természetvédelmi érdek;

- központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek;

- külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok;

- bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárások;

- szellemi tulajdonhoz fűződő jog.

www.avtinet.hu



Adatigénylés menete

Egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható jelentős terjedelmű, nagy számú adat esetén!*

Teljesítés ideje: 

a beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül* teljesíteni kell

Nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség:

az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokáról nyilvántartást kell vezetni, 

és az abban foglaltakról minden év január 31-éig tájékoztatni kell a Hatóságot.

Megőrzési idő:

1 év után, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait

haladéktalanul törölni kell
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Hatáság tájékoztatása

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

2011. évi CXII. Infotv. 1. melléklet

Kötelezően közzéteendők az alábbi közzétételi listák:
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Jogesetek kivonatolt leírása
adatigénylés teljesítésének megtagadása 

nyomán indított NAIH hatósági eljárásban 
hozott döntése alapján
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Jelentés a Püspökszilágyi Általános Művelődési és Nevelési Központ által nem teljesített közérdekű adatigényléssel 
kapcsolatban

https://www.naih.hu/files/Infoszab_jelentes_NAIH-2018-1587-V.PDF

Az adatigénylés tárgya: „A 2016. év során az ÁMK alkalmazott-e nyelvtanárt, illetve fejlesztő pedagógust?

Amennyiben igen, úgy hány főt, és részükre személyenként milyen összeg került kifizetésre?

Amennyiben történt kifizetés, úgy az az ÁMK költségvetéséből, vagy Püspökszilágy Község Önkormányzata által

biztosított külön juttatásból történt?”

A Hatóságnak küldött válaszában az ÁMK vezetője az alábbi indokokat jelölte meg az igény teljesíthetetlenségének

okaként:

„Az ÁMK önálló költségvetési szerve az Önkormányzatnak, de nem önállóan gazdálkodó szerve. Ebből adódóan minden

hivatalos irat, ami az ÁMK működéséhez szükséges, a fenntartó intézmény székhelyén található. Mivel az intézmény

vezetője nem a hivatalban dolgozik, hanem az ÁMK székhelyén, ott nem találhatóak meg az adatigénylő által kért

iratok.”

„..az ÁMK-nak magának kellett volna bekérnie a rá vonatkozó kért dokumentumokat az Önkormányzattól. Nem

méltányolható az a magyarázat, mely alapján a válaszait alátámasztó dokumentumok másolatait nem adta ki az ÁMK

pusztán azért, mert nem kérte át azokat az Önkormányzattól.”

Előzmények

Hatóság állásfoglalása

1.

www.avtinet.hu



Jelentés a Püspökszilágy Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft. által nem teljesített közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban

Az adatigénylés tárgya: Az igénylő „A Kft. által a sportpályán üzemeltetett sportbüfé (056 Hrsz.) 2017. év január 1-től

2017. év augusztus 31-ig bezárólag lekönyvelt bevételi összegét és kiadási összegét, valamint a büfé működési

engedélyét, illetve az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratot vagy bérleti szerződést vagy

használati jogra vonatkozó megállapodást kérte megküldeni elektronikus másolatban.

Az adatigénylés pontosan elérhető az alábbi linken keresztül: https://kimittud.atlatszo.hu/request/bufe 2017

Az adatigénylő elmondása, továbbá a KiMitTud rendszer alapján a Kft. a fenti adatigénylés megválaszolását figyelmen 

kívül hagyta.”

Az Alaptörvény a nyilvánosság általi ellenőrizhetőséget egyrészt az egyének alapjogának deklarálásával biztosítja,

másrést a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatokat közérdekű adattá nyilvánítja, harmadrészt az átláthatóságot a

közfeladatot ellátó szervek, a közpénzekkel gazdálkodó szervek kötelezettségévé teszi.

A Hatóság megállapította, hogy „a Kft. megsértette az adatigénylő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok

megismeréséhez fűződő jogát azáltal, hogy nem teljesítette az említett adatok megismerésére irányuló igényét, illetőleg

hogy a teljesítés megtagadásának esetleges indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt nem értesítette.”

(https://www.naih.hu/files/Infoszab_jelentes_NAIH-2018-1269-2-V.pdf

Hatóság állásfoglalása

Előzmények

2.
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Jelentés a Göd Város Önkormányzathoz érkezett adatigénylés teljesítésének megtagadásáról

https://www.naih.hu/files/Infoszab_jelentes_NAIH-2019-269.pdf

Az adatigénylés tárgya: A bejelentő 7 darab nyilvános képviselő-testületi ülésről készült hangfelvételt kívánt

megismerni. Az Önkormányzat nem teljesítette a kérést arra hivatkozva, hogy a megismerni kívánt adatok döntés

megalapozását szolgáló adatokat, valamint üzleti titkot tartalmaznak. Az Önkormányzat álláspontja szerint továbbá a

kérelmezett ülések kvázi „zárt ülésnek“ minősülnek.

A nyilvános képviselő-testületi, bizottsági üléseken történtek, az azokról készült jegyzőkönyvek, felvételek közérdekű,

illetve közérdekből nyilvános adatnak tekintendőek, melyeket bárki megismerhet. Az ezekben szereplő közérdekből

nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

A zárt ülés elrendelésének jogszabályban meghatározott feltételei vannak, ebből következően a nyílt ülést utólagosan

nem lehet zárt ülésnek minősíteni.

A Hatóság felszólította az Önkormányzatot, hogy „az adatigénylést az adatigénylő által kért adatok megküldésével, az

általa kért formában haladéktalanul teljesítse és a megtett intézkedéseiről 30 napon belül írásban adjon tájékoztatás.”

3.

Előzmények

Hatóság állásfoglalása
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Jelentés a Váci Polgármesteri Hivatalhoz érkezett adatigénylés teljesítésének megtagadásáról

https://www.naih.hu/files/infoszab_jelentes_NAIH-2019-1489-6.pdf

Az adatigénylés tárgya: Az igénylő a közúti bírságokkal kapcsolatos adatokat 2018. január 1. és 2018 szeptember 30. 

közötti időszakra vonatkozóan kívánta megismerni. Az Önkormányzat elutasította az igényt, mivel a kérelmezett adatok 

véleményük szerint nem minősülnek közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak.

A közfeladatot ellátó szerv nem hivatkozhat arra, hogy közérdekű adatigényléseket nem tudja teljesíteni, mert az adatok 

előkészítéséhez szükséges kapacitással nem rendelkezik.

„Az a körülmény, hogy egyes parkolási birsággal kapcsolatos eljárások folyamatban vannak, nem befolyásolja az adatok 

közérdekűségének minőségét és nem szolgál az adatok kiadása korlátozásának alapjául.”

A Hatóság „felszólította az Önkormányzatot, hogy az adatigénylést az adatigénylő által kért adatok megküldésével, az 

általa kért formában haladéktalanul teljesítse és a megtett intézkedéseiről 30 napon belül írásban adjon tájékoztatást.”

4.

Előzmények

Hatóság állásfoglalása
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• Aki közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol,
• vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére 

kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
• közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
• hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2012. évi C. törvény (Btk.) 220. §
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Statisztika a NAIH 2018-as beszámolója alapján

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatigénylések teljesítése/elutasítása tekintetében 
nyújtott 2018. évi összesített adatok
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Statisztika a NAIH 2018-as beszámolója alapján

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó 
adatigénylések megtagadásának 5 leggyakoribb oka
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