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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, valamint az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.”

(3)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A megtagadás jogszerűségét illetve a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania.”

(4)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3)  A pert  az  igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  illetve  a
költségtérítés  megfizetésére  vonatkozó  határidő  lejártától  számított  harminc  napon  belül  kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása vagy nem
teljesítése  miatt  az  igénylő  a  Hatóság  vizsgálatának  kezdeményezése  érdekében  a  Hatóságnál
bejelentést  tesz,  a  pert  a  bejelentés  érdemi  vizsgálatának  elutasításáról,  a  vizsgálat
megszüntetéséről,  az  55.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  lezárásáról  szóló  vagy  az  58.  §  (3)
bekezdése  szerinti  értesítés  kézhezvételét  követő  harminc  napon  belül  lehet  megindítani.  A
perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.”

(5)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben  egymástól  elválaszthatatlan)  módosítás  tüntethető  fel.  Az  egy  módosító  javaslatban  benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők. 



 
„(7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az
adatkezelőt – az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával – a kért
közérdekű adat közlésére kötelezi.”

(6)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 52. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1a) A Hatóság vizsgálata a 31. § (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyikén alapuló
bejelentés  esetén  az  igény  elutasításának  közlésétől,  illetve  a  határidő  eredménytelen  elteltétől
számított egy éven belül kezdeményezhető.”

[(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a (3) bekezdés szerint költségtérítést állapít
meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül
kell teljesíteni.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

1. §

(1)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2)  Ha  törvény  másként  nem  rendelkezik,  az  adatigénylő  személyes  adatai  csak  annyiban
kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében
meghatározott  szempont  alapján  való  vizsgálatához  szükséges.  A  29.  §  (1a)  bekezdésében
meghatározott idő elteltét követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(1)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  adatokat  tartalmazó  dokumentumról  vagy  dokumentumrészről,  annak  tárolási  módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés
teljesítéséért  [- az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - ]költségtérítést
nem állapíthat meg[ akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben
meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így
meghatározott  költségtérítés  összege  ekkor  sem  haladhatja  meg  a  kormányrendeletben
meghatározott  legmagasabb összeget.  A költségtérítés  összegéről,  valamint  az  adatigénylés
teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését
követő 15 napon belül tájékoztatni kell].”
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[2. § 

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény

a) 29.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában  a  „költsége,”  szövegrész  helyébe  a  „költsége,
valamint,” szöveg,
b) 72. § (1) bekezdés b) pontjában az „állapítsa” szövegrész helyébe az „– a Hatóság
véleményének kikérésével – állapítsa” szöveg, a „(4)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg
és az „összeghatárt” szövegrész helyébe az „összeghatárokat” szöveg

lép.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás 

3. §

Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény

a) 29. § ([5) bekezdés b) pontjában a „ , valamint” szövegrész]3a)-(6) bekezdése,
b) 72. § (1) bekezdés b) pontja. 
[b) 29. § (5) bekezdés c) pontja.]

Indokolás 

A közérdekű  adatok  megismeréséhez  kapcsolódó  költségtérítés  számos  alkalommal  visszatartó
erővel  bír,  ugyanis  az  adatot  kezelő közfeladatot  ellátó  szervek a  költségtérítés  megállapítására
vonatkozó jogukat esetenként visszaélésszerűen gyakorolják. A közérdekű adatigénylés intézménye
így a célját  nem tudja elérni.  Ennek érdekében javasoljuk, hogy a közérdekű adat megismerése
iránti igény teljesítésekor költségtérítés megállapítására a továbbiakban ne kerüljön sor.
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