A közérdekű adatok nyilvánosságára, megismerésére a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alábbi rendelkezései az
irányadóak:
19. § (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban
együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a
piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más
módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései
szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így
különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai
tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban
lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok
körét jogszabály is megállapíthatja.
Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő
közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az
arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a
közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával törvény
a) honvédelmi;
b) nemzetbiztonsági;
c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel
korlátozza.
Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1)
bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy
feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó
személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére
e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály
vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján
kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó
szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó,
személyes adatnak nem minősülő adat.
A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti
titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
A közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja továbbá az Európai Unió
jogszabálya az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére
tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

19/A. § (1)A 19. § (1) bekezdésében meghatározott 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 - a 19. § (1) bekezdésében foglaltakat mérlegelve - az
azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.
(2) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (1)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően
akkor utasítható el, ha az adat megismerése a 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.
(3) Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására az (1) bekezdésben
meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg.
20. § (1)
(2)
(3)
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(9)
21. § (1)
(2)
(3)

A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus
úton - igényt nyújthat be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az
igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül tesz eleget.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő szerv
kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült
költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az
igénylő kérésére előre közölni kell.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel
nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget
tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak
közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül
írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért,
mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa
értett más nyelven fogalmazza meg.
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell
készíteniük.
A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szervek évente értesítik az adatvédelmi
biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.
Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz
fordulhat.
A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles
bizonyítani.
A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 20. § (2)
bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon

(4)
(5)

(6)
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belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást
megtagadta.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Az egész országra kiterjedő hatáskörű szerv ellen indult per a megyei (fővárosi)
bíróság hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a
megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az adatközlést nem teljesítő szerv
székhelye (működési helye) alapítja meg.
A bíróság soron kívül jár el.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelő szervet a kért
közérdekű adat közlésére kötelezi.

21/A. § (1)A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szervek a közzétett adatok megismerését
személyazonosító adatok közléséhez nem köthetik. Az elektronikusan közzétett
közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak
annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a
személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.
(2) Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve
az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény
teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes
adatait haladéktalanul törölni kell.
(3) Törvény az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően rendelkezhet.
22. § E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő - külön
törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az
információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Felsőzsolca Város Jegyzője – Sáhó Zoltánné
Elérhetősége: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. – ügyfélfogadási időben (minden szerdán
730-1830) Telefonszáma: 46/584-011

