
Ide  kerülhet  az  előadás  címeA  helyzet  felülről  - Adatbőség  vs.  
információszabadság

Adatrobbanás  – Műhelykonferencia  2016-01-21  PPKE-ÁJK



Kiindulási  pontok

1. Az információszabadság és a közadat-újrahasznosítás
tárgya közös (közérdekű és közérdekből nyilvános adatok)

2. DE  az  információszabadságnak  és  az  
újrahasznosíthatóságának  a  garanciái  nem  felcserélhetők,  
egymást  nem  pótolják;;

3. Információszabadság (Infotv.): alapvető alkotmányos jog
érvényesülését valósítja meg,

4. Újrahasznosítás (Úhtv.): alapvetően piaci igények
kiszolgálását jelenti;;

>  Mindkét  cél  fontos,  ám  a  kettő  hierarchikus  kapcsolata  az  
alapjog  javára  egyértelmű.  
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Uniós  alapok

• Újrahasznosítás  szabályozása:  
– Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK
irányelve (2003. november 17.) a közszféra
információinak további felhasználásáról (PSI-
irányelv) átültetésének határideje határideje 2005.
július 1-jén lejárt.

– 2013. június 26-án módosításáról szóló 2013/37/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv

• Az Irányelv hatálya alá tartozó adatok nagy részéhez
való hozzáférést az információszabadság joganyaga
biztosítja. Az Irányelv szabályai így csak az egyébként
már hozzáférhetővé tett adatok hasznosíthatók.
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Információszabadság

• Egy közérdekű adat nyilvános, vagyis annak
megismerését törvényi szabályok nem korlátozzák (nem
minősített adat), akkor az szabadon, bármiféle korlát
nélkül terjeszthető is [Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdés]

• Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy közérdekű adat
megismerése, hozzáférhetővé tétele során nem lehet az
adatot megismerő egyén számára terjesztési korlátokat
szabni, esetleg ilyen terjesztési korlátok megtartásától
függővé tenni a nyilvános közérdekű adat
megismerését.

• A közérdekű adat nem a közfeladatot ellátó szerv
tulajdona, az alapjogból eredő kötelezettség teljesítése
során nem korlátozhatja felhasználását például annak
kikötésével, hogy az adatok nem vagy csak külön
engedéllyel hozhatók nyilvánosságra)
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Elhatárolási  szempontok

• Infoszab.: A közérdekűség elsősorban az alapadatokra,
valamint az adatok kezelőjének alaptevékenységéhez
tartozó, amúgy is rendelkezésére álló feldolgozott
adatokra vonatkoztatható.

• Újrahasznosítás céljának korlátozása
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Elhatárolási  szempontok

• Költségtérítés  – újrahasznosítási  díj

• Jogorvoslat  (NAIH+bíróság  <  >  bíróság)

• Szerzői  jog
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Adatvédelem  és  
újrahasznosítás

• 29-es Munkacsoport véleményei
– 7/2003. sz. vélemény
– 06/2013. (2013. június 5.)

• A PSI irányelv (21) preambulumbekezdése megállapítja,
hogy a PSI irányelvet „a személyes adatok védelmére
vonatkozó elvekkel összhangban kell alkalmazni”.

• Az 1. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik továbbá, hogy a
PSI irányelv „semmilyen módon nem érinti az egyéneknek
a (…) védelmi szintjét a személyes adatok feldolgozása

vonatkozásában”.
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Dilemma

De  iure ingyenes  adatigénylés  (közérdekű  adatigénylés)
vs.

de  facto  üzleti  célú  adatfelhasználás
Következmények?
• Polgári  jogi
• Büntetőjogi

Állami  finanszírozás  - adatbázis  - szellemi  tulajdon
Kérdés:  
• hogyan  védhető?
• lex specialis (Info tv.  27.§),  ex  lege  titok?
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Közérdekből  nyilvános  
adat

• Fogalma:  
„minden olyan adat,  amelynek nyilvánosságra hozatalát,  
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli”  (Info tv.  3.§ 6.);;

• Fajtái:  
- Személyes:  konkrét  +  1  jogértelmzéssel (Info tv.  26.§ 2.)
- nem  személyes
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Közérdekből  nyilvános  
adat  megismerhetősége

Közérdekből nyilvános adat megismerhetősége a közérdekű
adatok nyilvánossága szerint (Info tv. 26.§).

Terjesztése:
• A közérdekből nyilvános személyes adat esetében

- a célhozkötöttség szabályai szerint! (Info tv. 26.§ 2.)
• NAIH joggyakorlat:

- pedagógusok
- minisztérium politikai tanácsadói
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Info tv.  módosításai

Releváns, értelmezendő módosítások:

• „számla szintű ellenőrzés” lényegében kivételi
szabályként értelmezhető

• egyebek az ingyenes adatigénylés átértékelődése
- másolási költség,
- munkerő ráfordítás költsége

• Szerzői jogi védelemmiatt kiadás helyett betekintés
Kérdés: újrahasznosításkéntmegvásárolható-e?
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Big  Data

A  fogyasztók  és  felhasználók,  mint  a  Big  Data  elemzések  
„tárgyai”
adatok  „megtermelése”:  internetre  kapcsolt,  „Okosokon”        
keresztül  
Internet  of  Things (dolgok  internete)

Személyes  adatok  forrásai lehetnek:
- Cégek  saját  adatbázisai
- Önkéntesen  hozzáférhetővé  tett  adatok
- Más,  rendelkezésre  álló  adatokból  levont  következtetések

Big  Data  világának  szereplői:
- érintettek
- adatbirtokosok,  Big  data elemző  cégek
- adatbrókerek  (tevékenységük  jogszerűsége  kérdéseket  vet  
fel)
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