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Tárgy: a közérdekű adatigénylés teljesítéséről  

TC: Wintermantel Zsolt polgármester és Tahon Róbert jegyző úr részére 
Tisztelt polgármester úr és jegyző úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), továbbá egyes más törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CXXIX. törvényt (Módtv.), amely jelentős változásokat hozott az 
információszabadság jogi szabályozása terén.  

A módosított Infotv 27.§ (6) bekezdés alapján a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére 
irányuló igény – a keletkezéstől számított tíz éves időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően 
abban az esetben is elutasítható, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja. A 29.§ (3) 
bekezdés értelmében az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási 
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés 
teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatni kell. 

Tahon Róbert jegyző úr tájékoztatása és a magam tapasztalata szerint is Újpest mindeddig nem kért pénzt 
az adatkérésekkel kapcsolatban, és sohasem tagadott meg adatszolgáltatást a bizonytalan jövőbeli döntésre 
való hivatkozással sem. Ez nagyon helyes gyakorlat! Javaslatunk azt célozza, hogy Újpest város 
irányelvként mondja ki e helyes gyakorlat folytatásának szándékát.   

Határozati javaslat 

………./2015. (……..) számú határozat a közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a 
döntés meghozatalát követően a további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról 

1. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
közérdekű adat igénylése során nem kíván élni az Infotv. 27.§ (6) bekezdésében és a 29.§ (3) 
bekezdésében foglalt lehetőségekkel, hanem a 2015. október 01. napja előtt kialakult gyakorlatot 
követi, a rendelkezésre álló adatok szolgáltatásáért a továbbiakban sem kér díjat és a továbbiakban 
sem utasít el semmilyen adatkérést azzal az indokolással, hogy az adat további jövőbeli döntés 
megalapozását is szolgálja.  

Indoklás:  

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot az Alaptörvény biztosítja, az Infotv. pedig az ismertetett 
rendelkezéseket kizárólag lehetőségként tartalmazza. Vagyis Újpest a továbbiakban is jogszerűen 
folytathatja a jelenleg érvényben lévő “díjmentes adatszolgáltatás” gyakorlatát. A javaslat nem vonatkozik 
29.§ (4) bekezdésre, vagyis a jelentős munkaidőt, kapacitást, költséget igénylő adat-előállításért és 
szolgáltatásért - az adatkérővel egyeztetve - a továbbiakban is lehetőség lesz költségtérítést kérni. 

Újpest, 2015. február 13. Luca nap    
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