
 

 

 

 
 
 
 
 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye  
az információszabadság napja alkalmából  

 
 
 
Az információszabadság a demokratikus jogállam egyik kiemelkedően fontos alapértéke. A közérdekű és 
a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog gyakorlása elősegíti, hogy 
a polgárok az állam működésére, gazdálkodására vonatkozó tények ismeretében szabadon alakíthassák 
ki véleményüket. Az információszabadság az adóforintok és az uniós támogatások elköltésének 
társadalmi kontrollját is szolgálja, ily módon az állami szervek átlátható működésének, végső soron pedig 
a jogállamiságnak az alapja és vívmánya.  
 
A Hatóság a beadványok intézése során a fenti értékek szem előtt tartásával igyekszik elérni azt, hogy a 
polgárok mind teljesebben élhessenek e jogukkal, illetve a közfeladatot ellátó szervek e körben teljesítsék 
Magyarország Alaptörvényéből fakadó kötelezettségeiket. 
 
A Hatóságnak az elmúlt évben is számos kihívással kellett szembenéznie az információszabadság terén. 
Immáron több mint tíz éve hatályos az elektronikus információszabadságról szóló szabályozás, 
ugyanakkor számos esetben ennek nem megfelelő alkalmazása indokolatlanul akadályát képezi a 
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének. A Hatóság ezúton is kinyilvánítja, 
hogy a 21. század digitális korszakában kívánatosnak tartja a proaktív információszabadságban rejlő 
lehetőségek minél szélesebb kiaknázását, melyen keresztül olcsón és gyorsan információhoz juthatnak a 
polgárok, ezzel csökkentve a közfeladatot ellátó – állami, önkormányzati vagy egyéb jogszabályban 
meghatározott tevékenységet folytató – szervek adatigénylések teljesítésére fordított idejét és energiáját. 
 
Az sem hallgatható el azonban, hogy számos esetben nem az információszabadság alapjogi 
rendeltetésének szellemében történnek az adatigénylések, indokolatlanul megzavarva ezzel a polgárok 
információhoz juttatásának teljesítését. 
 
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közfeladatot ellátó, valamint a nemzeti vagyon és a közpénzek felett 
rendelkező szervek vezetői és alkalmazottai képzéseik során megfelelő ismereteket kapjanak arról, hogy 
munkájuk természetes velejárója az átláthatóság a transzparencia alkotmányos rendeltetése okán. 
 
Az átláthatóság ügye nemzetközi téren is kiemelkedő jelentőségű. Szeptember 20-21. között 
Manchesterben került megrendezésre az információszabadság biztosok 10. nemzetközi konferenciája, 
melyen a világ különböző pontjairól érkezett több mint száz részvevőnek lehetősége nyílt az 
információszabadsággal kapcsolatos tapasztalatai megosztására. A résztvevők a konferencia 
zárónyilatkozatában kihangsúlyozták és a jövőben kiemelt célkitűzésüknek tekintik a kiszervezett és a 
nem állami, önkormányzati szervezetek által nyújtott közszolgáltatások, illetve a közbeszerzések 
átláthatósága megerősítését. 
 
A határozat magyar szövege itt érhető el. 
 
Budapest, 2017. szeptember 28. 
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   elnök, c. egyetemi tanár 
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