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Az ügy rövid leírása: 

Jelen inNOVA segítségével bárki jogosult igényt benyújtani az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott adatkezelő szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű adatok, illetve a törvény által 

közérdekből nyilvános adattá minősített adatok megismerése iránt.  

Az adatigénylésnek az adatkezelő csak akkor köteles eleget tenni, ha az igénylő megadja nevét, 

illetve nem természetes személy igénylő esetén az általa képviselt nem természetes személy 

megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos 

tájékoztatás és értesítés megadható.  

Az inNOVA űrlap alkalmazásával benyújtott adatigénylés esetén az igénylő neve, azonosító 

adatai automatikusan megküldésre kerülnek az adatkezelő szerv számára és amennyiben az 

igénylő eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatás az igénylő tárhelyére (Ügyfélkapu, Cégkapu) 

kerül kézbesítésre. 

Az adatkezelő szerv a benyújtott igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az 

adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására az igénylő rendelkezési nyilvántartásának 

megfelelő kapcsolattartási csatornán. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 

adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az adatkezelő szerv alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ez a határidő 

egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az igénylőt az igény beérkezését 

követő 15 napon belül tájékoztatnia kell. Amennyiben az adatigénylő egy éven belül, azonos 

adatkörre irányuló adatigénylést nyújt be – feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban 

változás nem állt be – az adatkezelő szerv az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni. 

Amennyiben az igényelt adatot már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  

Amennyiben az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely 

intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió 

érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja.  
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Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

Az adatkezelő szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség 

mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény 

teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.  

Ki jogosult az eljárásra? 

Az eljárásra bárki jogosult, aki a Rendőrség adatkezelő szervei által kezelt közérdekű, illetve 

közérdekű adatot kíván megismerni, ahhoz érintettség igazolása, jogképesség, vagy 

cselekvőképesség sem szükséges.  

Milyen adatokat kell megadni? 

a) Az igénylő neve vagy megnevezése (inNOVA űrlap benyújtásakor automatikusan 

megküldésre kerül az adatkezelő szerv részére); 

b) A megismerni kívánt adatok köre; 

c) Értesítési cím, amennyiben az igénylő az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatást és 

értesítést nem a tárhelyére (Ügyfélkapu, Cégkapu) kéri. 

Milyen iratok szükségesek? 

Az eljáráshoz nem szükséges további irat benyújtása. 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A kérelem benyújtása költségmentes, azonban az adatkezelő szerv az adatigénylés teljesítéséért 

- az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, 

amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni köteles.  

Az igénylő a tájékoztatástól számított 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az 

igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 

Amennyiben az adatigénylés teljesítése az adatkezelő szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum 

vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az 

adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni.  

Az adatkezelő szerv a költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi 

költségelemeket veszi figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége, valamint 

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az 

adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

Hol intézhető el? 

Jelen űrlap segítségével a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot kezelő általános 

rendőrségi feladatot ellátó szervnél. 
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Ügyintézés határideje: 

A kérelem elbírálására 15 nap áll rendelkezésre. Amennyiben az adatigénylés jelentős 

terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, az adatigénylésre biztosított 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni 

kell. 

A költségtérítés mértékéről szóló tájékoztatás adatkezelő szerv általi megtételétől az igénylő 

nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

Amennyiben az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely 

intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió 

érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás 

megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz 

való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe 

nem számít bele. 

Jogorvoslati lehetőség: 

A kérelmező a kérelem elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított 

határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított 

költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében jogosult bírósághoz fordulni. A pert az 

előzőekben nevezett okokról szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet 

megindítani. A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell 

bizonyítania. 

Ki adhatja ki a közérdekű és közérdekből nyilvános adatot? 

Az adatkezelő szerv vezetője, vagy az általa erre szervezeti és működési szabályzatban, vagy 

ügyrendben felhatalmozott személy. 

Fontosabb fogalmak: 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 
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Vonatkozó jogszabályok: 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

- a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 

szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

 


