
Kíváncsi vagy, hogy hány diák jár az 
iskoládba, vagy hogyan támogatja az 
önkormányzat a sportegyesületed, 
esetleg mennyit költenek tornaterem 
építésre? Tudtad, hogy ezekről az 
információkról jogod van bármikor 

tájékoztatást kérni? 

 

Mi is az információszabadság? 

Az állami szervek működésével, a közpénzek 
elköltésével kapcsolatos információkat nem 
szabad a közösségtől elzárni, hiszen egy 
demokráciában fontos alapelv, hogy az 
emberek az őket érintő döntések hátteréről, 
az általuk választott döntéshozók eljárásáról 
minél megbízhatóbb képet kaphassanak.  
 
Ezért a közfeladatot ellátó szervek (például 
az adóhatóság, a vízmű, a hulladékszállító, az 
iskola, az iskolai étkeztetést szervező cég, az 
állami üdülő vagy tábor) és személyek 
(például polgármester, miniszter, 
iskolaigazgató, országgyűlési képviselő) 
kötelessége, hogy rendszeresen, maguktól és 
kérés esetén külön is beszámoljanak 
tevékenységükről, munkájuk eredményeiről.  
Így elvárható, hogy a honlapokon elérhetők 
legyenek a fontos telefonszámok, egyéb 
elérhetőségek, a tanév rendje vagy a 

házirend, fontosabb szabályzatok vagy a 

pénzügyi beszámolók. 

Amennyiben azonban olyan információ 
érdekel, melyet az adott szerv az interneten 
vagy a folyosón kifüggesztve, esetleg a helyi 
újságban még nem tett közzé, közérdekű 
adatigénylés keretében erre külön is 
rákérdezhetsz. Ehhez az 
információszabadsághoz való (alkotmányos) 

jog biztosít alapot Számodra. 

A közérdekű adatigénylés menetét az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (röviden: Infotv.) szabályozza.  

Ki igényelhet közérdekű adatot? 

Közérdekű adatot bárki ─ akár gyermek, 
fiatal, akár felnőtt ─ igényelhet, puszta 
kíváncsiságból is. 

Milyen adatokat, információkat szükséges 

megadni a kérelemben? 

A neveden és elérhetőségeden kívül (cím, e-
mail cím) nem kötelező mást megadnod, az 
adatkezelő ugyanis nem ellenőrizheti 
személyazonosságod, valamint azt sem, hogy 
milyen célból nyújtottad be az adatigénylést. 

Hogyan igényelhetsz közérdekű adatot? 

Első lépésként érdemes azon elgondolkodni, 
mire is vagy valójában kíváncsi, és hogyan 
tudod az adatokat úgy igényelni, hogy a 
címzett pontosan megértse azt. A következő 
fontos lépés, hogy ki kell deríteni, ki is az 
adatkezelő, vagyis ki az, akinek 
rendelkezésre állnak azok az információk, 
amelyekről tudni szeretnél, valamint 
pontosan kinek a részére kell az 
adatigénylést elküldeni. 

Ezt megteheted e-mailben, postai úton vagy 
akár személyesen, szóban is. Ezen kívül 
létezik még egy erre a témára szakosodott 
weboldal is: https://kimittud.atlatszo.hu/, 
ahol segítségedre lehet az ott található 
formanyomtatvány.  

Mennyibe kerül az adatkérés? 

Az adatigénylések teljesítése szinte mindig 
ingyenes. Kivételesen az adatkezelő 
kifizettetheti a szkennelés és fénymásolás 
árát, illetve költségtérítést állapíthat meg az 
adathordozóért, amelyen továbbítja az 
adatokat, valamint pénzt kérhet a 
kézbesítésért és a munkaerő-ráfordításért. 
Fontos, hogy amennyiben költségtérítést 
állapítanak meg, erről indokolt tájékoztatást 
kell előzetesen adni és az összeg nem lehet 
aránytalan vagy túlzott. 

Mikor kell választ kapni a közérdekű 

adatigénylésedre? 



A lehető legrövidebb időn belül, de a 
válaszadási idő legfeljebb 15 nap, ami még 
egyszer, indokolt esetben 15 nappal 
meghosszabbítható. Előfordulhat, hogy az 
adatkezelő késik a válaszadással, ilyenkor 
érdemes megérdeklődni, mi a késés oka. 

Az is előfordulhat, hogy a kérdés 
megfogalmazása nem világos, vagy a címzett 
nem jól értelmezte a kérdést, ilyenkor 
pontosítást kérhet. 

Ha az adatkezelő megtagadja a válaszadást, 
mindenképpen olvasd el az indoklást, mert 
az is lehet, csak valamilyen kifogást keres 
arra, hogy kibújjon a kötelezettsége alól. 
Ugyanis a válaszadás elutasítása csak 
kivételesen, törvényi indokokra hivatkozva 
megengedett. Például, ha az információ 
kiadása honvédelmi titkokat sértene, vagy 
bűncselekmények felderítését akadályozná. 

Amennyiben nem kaptad meg az Általad kért 
információkat, fordulj (ingyenes) segítségért 
a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 
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