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Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy! 
 
Konzultációs beadvánnyal fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz, amelyben leírta, hogy az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egy olyan 
internetes felületet kíván létrehozni, amelyen keresztül elektronikus formában bárki 
közérdekű adatok iránti adatigénylést nyújthat be. Beadványában állásfoglalásomat 
kéri abban a kérdésben, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § 
(2) bekezdésére hivatkozva kötelezhetik-e a közérdekű adatigénylés címzettjét arra, 
hogy az igényelt közérdekű adatokat a létrehozni kívánt honlapra töltsék fel. 
 
Beadványára válaszul az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján: „Az adatigénylésnek közérthető formában és 
– amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség 
nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon 
kell eleget tenni.” 
 
Beadványában kiemelte azt, hogy egy olyan internetes felület kialakításra 
törekszenek, amelyre aránytalan nehézségek nélkül tudná feltölteni a közfeladatot 
ellátó szerv az igényelt közérdekű adatokat. 
 
Az ügyben kialakított álláspontom az, hogy az adatkezelő az Infotv. alapján az 
adatok átadására köteles, nem kötelezhető további műveletek elvégzésére. Ha az 
adatkezelő pl. egy e-mail címre elküldi a kért adatot, a kért formátumban, akkor az 
adatkezelő az Infotv.-ben előírt kötelezettségének eleget tesz az adatok átadásával. 
Az adatkezelő megkérhető ugyan az adatok feltöltésére, de nem kötelezhető arra. 



 
Felhívom a figyelmét azonban arra, hogy az Infotv., ahogyan a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény is, 
a közérdekű adatigénylés kapcsán két fél jogviszonyáról beszél, és adatkezelőt 
valamint adatigénylőt határoz meg, mint feleket, továbbá mindazon joggyakorlási és 
jogérvényesítési lehetőségek, amelyek az adatigénylő rendelkezésére állnak, 
közvetlenül az adatkezelővel szemben gyakorolhatóak a törvény értelmében.  A 
közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének eljárási rendje tehát az 
említett két fél közötti jogviszonyt szabályozza, a közvetítő jogai és kötelezettségei 
ismeretlenek.  
 
A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával 
kapcsolatos beadványával a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz bizalommal. 
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