A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Tájékoztatója
a közérdekű adatigénylések teljesítésére irányadó rendelkezéseknek az új
veszélyhelyzet miatti 2022. június 1-ét követő változásáról

A Magyar Közlöny 2022/88. számában jelent meg a Kormány 190/2022. (V. 26.) Korm.
rendelete az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából
kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és
veszélyhelyzeti intézkedésekről.
Eszerint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a 2022. május 31-én hatályos szöveggel e rendelet
hatálybalépésének időpontjában, vagyis 2022. június 1-én (ismét) hatályba lép.
Ahol a Korm. rendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti (koronavírus világjárvány
miatti) veszélyhelyzetet említ, azon az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra,
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.
A 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a
veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
26. §-a (ez adatigénylési rendelkezések kivezetésének átmeneti rendelkezéseit tartalmazza).
A fentiek alapján 2022. június 1-ét követően továbbra is az 521/2020. (XI. 25.) Korm.
rendelet szabályai lehetnek alkalmazandóak egyes közérdekű adatigénylésekre a 180/2022.
(V. 24.) Korm. rendelet alapján az új veszélyhelyzet (a fegyveres konfliktus és a
humanitárius katasztrófa, illetve ennek következményei) elhárításában közreműködő
szervezetek körében.
Az Alkotmánybíróság az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló 2021.
április 13-i ülésén elfogadott, 15/2021. (V. 13.) AB határozatában alkotmányos
követelményként megállapította, hogy: az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat,
amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.
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Fontosabb tudnivalók:
1. Szóban közérdekű adat megismerése iránti igényt továbbra sem lehet benyújtani, illetve
az olyan formában teljesíthető, amely nem jár az adatigénylő személyes megjelenésével.
2. Ha valószínűsíthető, hogy az igény 15 napon belül történő teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, akkor az
adatigénylés teljesítési határideje 45 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
3. E 45 napos határidő egy alkalommal további 45 nappal meghosszabbítható, ha az
igénynek a 45 napon belüli teljesítése továbbra is veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szerv
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását. Erről az igénylőt az első 45 nap
leteltét megelőzően kell tájékoztatni.
4. A költségtérítés megállapítása és megfizetése esetén az adatigénylést 45 napon belül
kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek a 15 napon belül való
teljesítése a szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.
Ebben az esetben 45 napon belül kell a tájékoztatást megadni az alábbiakról:
− 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, illetve
− a másolatkészítést nem igénylő módon történő teljesítés lehetőségéről.
5. Az említett esetekben az Infotv. 31. § (1) bekezdésében szereplő bírói jogorvoslat
benyújtása határidejének kezdő napja is módosul (45, illetve 90 napra).
6. A fentiekben ismertetett rendelkezéseket a Korm. rendelet ismételt hatálybalépésekor már
folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.
Budapest, 2022. május 31.
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