A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Tájékoztatója
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény módosításáról

Az Országgyűlés 2022. november 8-i ülésnapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról döntött.
A módosítás az Infotv-be ágyazva lex speciális jelleggel meghatározza a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható pernek a polgári perrendtartástól
eltérő szabályait, valamint létrehozza a Központi Információs Közadat-nyilvántartást.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perek (az
adatigénylés elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29.
§ (2) bekezdése szerint meghosszabbított (15+15 napos) határidő eredménytelen eltelte,
valamint az igénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata)
lefolytatását gyorsító, illetve az e perek hatékonyságának növeléséhez szükséges
módosításokat tartalmazza. A törvény egyértelművé teszi, hogy az Infotv-ben már korábban
megállapított soronkívüliség a per minden szakaszára vonatkozik, és ha a keresetlevél
perfelvételre alkalmas, a bíróság legkésőbb 15 napon belül kitűzi a tárgyalást.
Emellett az Országgyűlés létrehozta a nyilvános és az interneten bárki számára elérhető,
Központi Információs Közadat-nyilvántartást. A nyilvántartás egy egységes központi
adatbázisban fogja elérhetővé tenni a költségvetési szervek, illetve a helyi és nemzetiségi
önkormányzatok legfontosabb gazdálkodási adatait, így különösen az általuk hazai vagy
európai uniós forrásból nyújtott, ötmillió forintot elérő költségvetési támogatások,
közbeszerzések, szerződések és kifizetések adatait. A nyilvántartás az adatok
csoportosíthatóságát, összehasoníthatóságát is szolgálja, továbbá az adatok két havonta
frissülnek és 10 évig elérhetőek lesznek. A kötelezettek az adatokat első alkalommal
legkésőbb 2023. február 28-ig teszik közzé.
A törvény kihirdetését követően az Infotv. egységes szövege a Nemzeti Jogszabálytárban is
elérhető lesz: https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00.34#CI. A hatálybalépés időpontja a
kihirdetést követő 15. nap, illetve a peres eljárásokra vonatkozó rendelkezések: 1. §, a 2. §, a
6. § (2) bekezdése és a 7. § a)-c) pontja esetében 2022. december 31-e.
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