A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
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 közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő
egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek.
Az Agrárminisztérium a kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat (a
továbbiakban: közérdekű adat) megismerését köteles lehetővé tenni, a rendelkezésére nem álló
igényelt adatot más adatkezelőtől beszereznie nem kell.
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat
be a kormany.hu honlapon az „AGRÁRMINISZTÉRIUM ÉS INTÉZMÉNYEI” menüpont,
„Közérdekű adatok” menüpont alatt megtalálható elérhetőségeken. Az adatokat tartalmazó
dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő
másolatot kaphat. 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.
Ha a kért adatot az Agrárminisztérium korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Agrárminisztérium az igény beérkezését
követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az
Agrárminisztérium alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, a 15 napos teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Agrárminisztérium az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül írásban (az adatigénylő által megadott elektronikus vagy
postai címen) tájékoztatja.
Az Agrárminisztérium az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség
mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az adatigénylőt az
igény teljesítését megelőzően írásban (az adatigénylő által megadott elektronikus vagy postai
címen) tájékoztatja. Az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül tud
nyilatkozni arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől a nyilatkozatnak az

Agrárminisztériumhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a
költségtérítést az Agrárminisztérium által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az
Agrárminisztérium részére megfizetni.
A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők 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.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Agrárminisztérium felhívja az adatigénylőt az igény
pontosítására. Az adatigénylésnek az Agrárminisztérium nem köteles eleget tenni:
1) abban a részben, amelyben az az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos
adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe
tartozó adatokban változás nem állt be;
2) ha az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén
megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel
kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Az Agrárminisztérium az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az
adatigénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény
beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét
közölte – elektronikus levélben értesíti az igénylőt.
Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel
élhet.
Az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül
kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről
szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani A perindításra
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

