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Jelentés 
 

az Egészségügyi Tudományos Tanács elektronikus közzétételi kötelezettségének 
teljesítéséről 

 
 
 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 
NAIH-4866/2012/V. számú, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján indított vizsgálata során már 2012. augusztus 21-én kelt 
levelében megállapította, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) 
sem saját honlapján, sem az egységes közadatkereső rendszerben nem tesz eleget a 
közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének.  
 
A Hatóság a vizsgálat megindítását követően négyszer felszólította az ETT-t, illetve 
ajánlással fordult az Emberi Erőforrások Minisztérium (a továbbiakban: EMMI) 
egészségügyért felelős államtitkárához, hogy az ETT-re vonatkozó általános közzétételi listát 
a www.ett.hu honlapon, illetve a www.kozadat.hu oldalon tegye közzé.  
 
Az ETT a felszólításokra adott válaszaiban arra hivatkozott, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szervezeti és működési szabályzata alapján osztály jogállású szerv, így 
önálló közzétételi kötelezettsége – mivel önálló költségvetése sincs – nem lehet. Az EMMI 
egészségügyért felelős államtitkára a Hatóság ajánlására válaszul arról adott tájékoztatást 
(2013. augusztus 24.), hogy az ETT honlapján elhelyezték a „közérdekű adatok” 
menüpontot, és a hiányzó adatok feltöltése megkezdődött.  
 
A Hatóság az ETT érvelése ellenére ragaszkodott azon álláspontjához, hogy attól 
függetlenül, hogy a Minisztérium osztályának minősül, önálló közfeladat ellátására jött létre, 
a szervezeti hovatartozása legfeljebb a közzététel fórumát befolyásolhatja, azonban a 
közérthetőség érdekében a már létrehozott önálló honlapon, illetve az egységes 
közadatkereső rendszerben (www.kozadat.hu) való közzétételre hívta fel az ETT-t a 
Hatóság.  
 
A felszólítások eredményeként annyit elért a Hatóság, hogy az ETT honlapján (www.ett.hu) 
megjelent az általános közzétételi lista. Azonban a gazdálkodását, tevékenységét, 
működését átláthatóvá tevő adatok továbbra sem találhatóak meg sem a saját honlapján, 
sem a www.kozadat.hu oldalon.  
 
Az utolsó felszólításra az ETT képviseletében Dr. Mandl József elnök úgy nyilatkozott, hogy 
a hiányzó adatok, a szerv „sajátos” jogállása miatt az EMMI (www.kormany.hu) és a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet honlapján 
találhatók meg. 
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A Hatóság megvizsgálta az említett honlapokat, és megállapította, hogy a megadott elérési 
utakon nem ismerhetők meg a hiányzó adatok, így például az EMMI költségvetése, 
beszámolója egyáltalán nem ismerhető meg sem a minisztérium honlapján, sem az 
egységes közadatkereső honlapján, így az ETT költségvetése sem1.  
 
A www.kozadat.hu oldalon az ETT regisztrált, de a rekordokat már nem töltötte fel, az EMMI-
re vonatkozóan kizárólag a vezetők elérhetősége található meg.  
 
Az Infotv. a közérdekű adatok megismerhetővé tételének két módját szabályozza: az egyedi 
adatigénylés alapján történő adatszolgáltatást (Infotv. 28. § - 31. §) és az egyedi 
adatigénylés nélküli elektronikus közzétételt – a proaktív adatszolgáltatást (Infotv. 33. § - 
37.§). 
 
Az Infotv. külön fejezetben szabályozza a közérdekű adatok meghatározott köre tekintetében 
a közzététel kötelezettségét, ezen belül a 23. alcím állapítja meg az elektronikus közzététel 
normatív szabályait. A közzéteendő adatok körét, az általános közzétételi listát az Infotv. 1. 
számú melléklete tartalmazza.  
 
Az Infotv. 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv – például az ETT – a feladatkörébe 
tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak 
végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek 
felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -
személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles 
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az Infotv. tehát a 
közfeladatot ellátó szervek tekintetében fogalmazza meg a közzététel kötelezettségét, azt 
nem köti önálló költségvetéshez, illetve önálló személyi állományhoz, így ez nem fogadható 
el a közzétételi kötelezettség nem teljesítésének indokaként.  
 
A Hatóság a fentiek alapján az ügyben az elektronikus közzétételi kötelezettség tekintetében 
megállapította, hogy információszabadsággal összefüggő jogsérelem továbbra is fennáll, az 
ETT-re vonatkozó általános közzétételi lista szerinti adatok hiányosan, nem átlátható 
rendszerben találhatók meg az ETT honlapján, illetve az egységes közadatkereső 
rendszerben kizárólag regisztrált, de rekordokat, tehát a konkrét adatok vagy azok pontos 
elérési útját nem tette közzé továbbra sem. Ezen közzétételi fórum pont a közérthetőség, 
átláthatóság szempontjából ideális közzétételi fórum lenne az ETT-nek, hiszen itt akár a 
GYEMSZI, akár az EMMI honlapjára navigáló linkeket is megjelölhetne. Így ha ezen 
oldalakra töltötték fel a konkrét, az ETT-re vonatkozó adatokat, bárki számára 
megismerhetővé, és könnyen megtalálhatóvá válna a közérdekű adat.  
 
Az Egészségügyi Tudományos Tanács, illetve az EMMI – a korábbi felszólításokban foglaltak 
ellenére ─ csak hiányosan teljesíti általános elektronikus közzétételi kötelezettségét. 
 
Mindezekre tekintettel a Hatóság az Infotv. 58. § (2) bekezdés d) pontja alapján további 
intézkedésként, az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján a honlapján közzétett nyilvános 
jelentést készített.  
                                                             
1 http://gyemszi.hu/wps/wcm/connect/gyemszi/72619603-5f96-4b76-9850-
3c9f53642008/BEK1663_002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=72619603-5f96-4b76-9850-
3c9f53642008 
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=201#!DocumentBrowse  
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Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az ügyben az információszabadsághoz 
fűződő joggal összefüggő jogsérelem orvoslására és a jövőbeni hasonló jogsértések 
elkerülésére. 
 
Budapest, 2015. január „       „ 

 
 
 

Dr. Péterfalvi Attila 
elnök 

c. egyetemi tanár 
 

 
 
 

 

 


