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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 

jelentése 
 

Vácduka Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában 
 
 
A bejelentő azt kifogásolta, hogy Vácduka Község Önkormányzata nem tesz eleget 
maradéktalanul a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó elektronikus 
közzétételi kötelezettségének. 
 
A közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének elmulasztása miatt Vácduka 
Község Önkormányzatával szemben indított vizsgálat során a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 56. § (1) 
bekezdése alapján 2012. szeptember 21-én kelt levelében felszólította Hegyi Ágnes körjegyzőt, 
hogy az Infotv. 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi listát 15 napon belül tegye közzé, 
és a megtett intézkedésekről az Infotv. 56. § (2) bekezdése alapján 30 napon belül írásban 
értesítse a Hatóságot.  
 
A Hatóság ezen felszólítására a polgármester 2012. október 1-jén válaszolt, amelyben az ügy 
méltányos elbírálását kérte, szűkös anyagi és emberi erőforrásokra hivatkozva.  A polgármester 
2013. február 13-án kelt levelében ismételten a Hatóság türelmét kérte az elektronikus közzétételi 
kötelezettség végrehajtásával összefüggésben.  
 
Mindamellett, hogy a Hatóság tisztában van a vácdukaihoz hasonló kis önkormányzatok működési 
nehézségeivel, felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy a közérdekű adatok elektronikus 
közzétételi kötelzettségét teljesítheti az önkormányzat – az Infotv. 33. § (3) bekezdése alapján – a 
Közadattárba (http://www.kozadattar.hu/) való regisztrációval és adatfeltöltéssel.  Ehhez nem 
szükséges speciális szakértelem, így nem kell új munkatársat felvenni a kötelezettség 
teljesítéséhez. A Hatóság tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ezen kötelezettségét az Infotv. 33. 
§ (3) bekezdése alapján teljesítheti az önkormányzati társulás, illetve a kormányhivatal által 
fenntartott honlapon való közzététellel is.  
 
Az Infotv. 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista összeállításához, továbbá a Közadattár 
adattartalmának összeállításához segítséget nyújt a 305/2005. (XII. 25. ) Kormányrendelet és a 
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet. 
 
A fentiek alapján az Infotv. 32. § és 37. §-ának érvényesülése érdekében, az Infotv. 56. § (1) 
bekezdése alapján a Hatóság kétszer is felszólította az önkormányzatot, hogy az Infotv. 1. számú 
melléklete szerinti általános közzétételi listát 15 napon belül tegyék közzé, és a megtett 
intézkedésekről az Infotv. 56. § (2) bekezdése alapján 30 napon belül írásban értesítsék a 
Hatóságot. 
 
Mindemellett megállapítható, hogy Vácduka Község Önkormányzata – a saját honlapon történő 
közzétételen kívül – egyéb módon sem tett eleget közzétételi kötelezettségének. 
 



  

Tekintettel a fentiekre, a Hatóság az Infotv. 58. § (2) bekezdés d) pontja alapján további 
intézkedésként ezt a jelentést készítette, amelyet az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján a 
honlapján bárki számára elérhetővé tesz. 
 
Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az ügyben az információszabadsághoz fűződő 
joggal összefüggő jogsérelem orvoslására és a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére. 
 
Budapest, 2014. augusztus 5. 
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