A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Tájékoztatója
a közérdekű adatigénnyel összefüggő költségtérítésre vonatkozó szabályok
módosításáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (3) bekezdése értelmében az adatigénylés teljesítéséért
a közfeladatot ellátó vagy közpénzzel gazdálkodó szerv költségtérítést állapíthat meg, a
részletszabályokat a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Költségrendelet)
tartalmazza.
A költségtérítés megállapítására vonatkozó szabályokban azonban − a 2022. október 10-én
kihirdetett jogszabály-módosítások alapján − jelentős változtatásokra került sor. A
változások oka a közérdekű adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése.
Az Infotv. 29. §-ában szabályozott, a munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételére vonatkozó költségtérítés megállapításának lehetősége kivezetésre
kerül az Infotv. rendszeréből, a fennmaradó költségelemek (az adathordozó/másolat
készítés, illetve kézbesítés költsége) tekintetében pedig a Kormány a
Költségrendeletben költséghatárokat állapított meg.
A munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételére vonatkozó költségtérítés kivezetésével
a munkaerőforrás költségeit a továbbiakban teljes egészében az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szervek (adatgazdák) viselik.1
A Költségrendeletben meghatározott minimum összeget meg nem haladó költség esetében
költségtérítés megállapítására egyáltalán nem kerülhet sor. Az ezt meghaladó költség
esetében pedig a kiszabható maximális összeg mértékét is a jogszabály határozza meg.
Így a Költségrendelet 6. §-a szerint az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint
költségtérítésként megállapítható
a) legalacsonyabb összeg mértéke 10 000 Ft,
b) legmagasabb összeg mértéke 190 000 Ft.”2
Fontos, hogy továbbra is csak a ténylegesen felmerülő - azaz igazolható - költségek
megtérítésére van lehetőség, illetve kiemelendő, hogy a költségtérítés megállapítása a
jövőben sem kötelező, erre csak akkor kerülhet sor, ha az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv felelősen a költségtérítés megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett
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A Kormány 382/2022. (X. 10.) Korm. rendelete a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
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dönt. Ebben az esetben az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését
követő 15 napon belül kell teljesítenie.
Az Infotv., illetve a Költségrendelet módosításai 2022. október 13-án lépnek hatályba. A
hatályos jogszabályok az alábbi internetes linkeken keresztük érhetőek el:
https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00.36
https://njt.hu/jogszabaly/2016-301-20-22.4
A Hatóság ugyanakkor javasolja, hogy a módosítás céljára és az egységes
jogalkalmazói gyakorlatra tekintettel a 2022. október 13-át követően még folyamatban
lévő, de korábban megállapított, még meg nem fizetett, illetve vitatott költségtérítés
követelésétől a közfeladatot ellátó szervek tekintsenek el.
Budapest, 2022. október 11.
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