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 Ügyiratszám: NAIH-1215-10/2021. 
 
 

Jelentés 
 

a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus közzétételi kötelezettsége nem 
teljesítésével kapcsolatban 

 
 
2021. január 20-án állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), hogy Sződliget Nagyközség Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének nem 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
(a továbbiakban: Infotv.) megfelelően tesz eleget a hivatalos weboldalán. 

 
A Hatóság az Infotv. 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indított. 
 
Az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítése tekintetében a Hatóság megállapítja, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kommentárja alapján a 
polgármesteri hivatal, illetve jelen esetben a közös önkormányzati hivatal fő funkciója az 
önkormányzati és államigazgatási döntések előkészítése és végrehajtása mellett az önkormányzat 
működéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása. Ebből adódóan a Sződliget Nagyközség 
Önkormányzatát terhelő elektronikus közzétételi kötelezettségének hivatali szervezete, a Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal útján tesz eleget. 

Az ügyben a Hatóság megvizsgálta a kifogásolt önkormányzati honlap (https://szodliget.asp.lgov.hu/) 
általános közzétételi listáját, és 2021. január 29-én kelt levelében [NAIH-1215-2/2021.] felszólította a 
Sződligeti Közös Önkormányzat Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzőjét arra, hogy maradéktalanul 
tegyen eleget az Infotv. 37. §-ában szabályozott, az Infotv. 1. számú melléklete szerinti közérdekű, 
illetve közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó elektronikus közzétételi kötelezettségének, 
valamint az erre a célra létrehozott honlapon (www.kozadat.hu) az Infotv. 24/A. pontjának 
megfelelően végezze el a közérdekű adatok elektronikus közzétételét, gondoskodjon az adatok 
folyamatos aktualizálásáról. 

A Hatóság 2021. április 22-én (NAIH-1215-4/2021.) tájékoztatást kért a jegyzőtől a felszólításban 
foglaltak teljesítése vonatkozásában, mely kapcsán a 2021. május 9-én kelt SZL/3162-2/2021. számú 
válaszban kért teljesítési haladékot a Hatóság a NAIH-1215-6/2021. számon 2021. május 31-én 
kiadmányozott – módosított – felszólításában megerősítette. Ezt követően, a teljesítésre megállapított 
határidőt meghaladóan a Hatóság 2021. július 21-én (NAIH-1215-7/2021.) kelt megkeresésében 
ismételten tájékoztatást kért a tekintetben, hogy a Hivatal eleget tett-e a felszólításban foglaltaknak. 
A letöltési igazolás szerint a Hivatal 2021. július 23-án átvette a Hatóság levelét, melyre a Hatóság 
következő, 2021. október 6-án kelt ismételt felszólításának megküldéséig [NAIH-1215-8/2021.] a 
Hivataltól nem érkezett válasz. 

A Hivatal jegyzője 2021. november 26-án kelt válaszlevelében [NAIH-1215-9/2021.] a vizsgálat 
vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatta a Hatóságot: „[…] Az önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos adatok az önkormányzat honlapján a rendeletek között megtalálhatóak, mind a 2019, 
2020, 2021. évet érintő költségvetési rendeletek, valamint a zárszámadási rendelet is. Kivéve a 2021. 
évet, az majd 2022-ben, a rendelet elfogadása után azonnal. 

A civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások rögzítése folyamatban van. 

https://szodliget.asp.lgov.hu/
http://www.kozadat.hu/


2 
 

2021-ben az önkormányzat nem végzett 5 millió forintot elérő vagy meghaladó árubeszerzést, 
szolgáltatási szerződést nem kötött. Vagyonértékesítéssel kapcsolatosan tájékoztatom: az 
önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján, ami a honlapon megtalálható, képviselő-testületi 
határozattal nyilvános pályázatot hirdet az ingatlan értékesítésére, majd nyilvános árverésen történik 
nyilvános licitálással az értékesítés, amit nyilvános képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület 
jóváhagy. A vagyonértékesítéssel kapcsolatos pályázatok, képviselő-testületi döntéshez készült 
előterjesztések, döntési javaslatok, döntések mind-mind nyilvánosak és a honlapon megtalálhatók. 
Az adásvételi szerződések, pedig a szerződéseknél. Amelyek feltöltése – a kötelező anonimizálással 
– folyamatosan zajlik. 

Az EU-s támogatások külön megjelenítése a honlapon folyamatban van. 

Az önkormányzat 2020-2021. évi nagy projektje a bölcsődeépítés. Kizárólag ezzel kapcsolatban 
történt közbeszerzés. 

A közadatkereső oldalra az önkormányzat regisztrált. […]” 

 

A Hatóság áttekintette a vizsgálat tárgyát képező honlapot, mely során megállapította, hogy a 
https://szodliget.asp.lgov.hu/kozerdeku-adatok elérési úton az Infotv. 1. számú melléklete szerinti 
általános közzétételi listában a bejelentésben kifogásolt gazdálkodási adatok közzétételi egységben 
nem valósult meg az elektronikus közzététel. 

Nem található adat  

- a 2019., 2020. és 2021. évek tekintetében a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 
államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek 
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatok tekintetében [általános közzétételi lista III/3.1. közzétételi egység], 

- a 2020. és 2021. években megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot 
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra [általános közzétételi lista III/4.1. 
közzétételi egység], 

- a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok tekintetében [általános 
közzétételi lista III/5. közzétételi egység], 

- az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 
szerződések vonatkozásában [általános közzétételi lista III/7. közzétételi egység], 

- a közbeszerzési információkkal kapcsolatban (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, 
a megkötött szerződésekről) [általános közzétételi lista III/8. közzétételi egység]. 

 

A Hatóság jelen üggyel kapcsolatos álláspontja a következő. 

 
I. Jogszabályi háttér 

 
1. Elektronikus közzétételi kötelezettség 

 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) VI. cikkének (3) bekezdése értelmében a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog alapvető jog, amely bárki megillet. 

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján „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 

https://szodliget.asp.lgov.hu/kozerdeku-adatok
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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.” 

Ugyanezen szakasz 6. pontja szerint „közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem 
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.” 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: 
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény 
alapján bárki megismerhesse. 

Az Infotv. a közérdekű adatok megismerhetővé tételének három módját szabályozza: 
- az általános tájékoztatási kötelezettséget (Infotv. 32. §), 
- az egyedi adatigénylés alapján történő adatszolgáltatást (Infotv. 28. § – 31. §), és  
- az egyedi adatigénylés nélküli elektronikus közzétételt (proaktív adatszolgáltatás, Infotv. 33. 

§ - 37. §). 

Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv 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. 33. § (1) bekezdése falapján a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat (Infotv. 37. § 
és 1. számú melléklet) internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás 
nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és –torzulás nélkül 
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 
szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A 
közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. 

Az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó, az Infotv. 23. alcímében található közzéteendő 
adatok körét, az általános közzétételi listát az Infotv. 1. számú melléklete tartalmazza. Az Infotv. 37. 
§ (1) bekezdése alapján minden közfeladatot ellátó szerv – az országos vagy térségi feladatot el nem 
látó közoktatási intézmények kivételével – köteles „tevékenységéhez kapcsolódóan az 1. melléklet 
szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint 
közzétenni.” 

Az Infotv. 37. § (1) alapján a 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban 
együtt: közzétételre kötelezett szerv) a tevékenységéhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti 
általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. 

A Hatóság felhívja a figyelmet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.rendeletre (a továbbiakban. 
Korm.rendelet), melynek 2. § (2) bekezdése értelmében a „saját honlapon közzétevő, illetve – az 
adatfelelőssel együttműködve – az adatközlő  

a) a külön jogszabályban meghatározott keretek között kialakítja a honlap adatstruktúráját, 
tartalmát és formáját, 

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, különös és 
egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető legyen”. 

A Korm.rendelet 5. § (6) bekezdése szerint az Infotv. vagy más jogszabály alapján a közzétételre 
kötelezett szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a 
szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a „közérdekű adatok” hivatkozás alatt elérhető oldalon 
kell közzétenni. 



4 
 

A Hatóság felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy az Infotv. 33. § (3) bekezdése alapján a (2) 
bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek (például a helyi önkormányzatok) a 37. § 
szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által 
közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos 
koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon 
(www.kozadat.hu) való közzététellel is eleget tehetnek.  

A Hatóság e kérdéskörben kialakított álláspontja szerint a saját vagy társulás által közösen 
működtetett honlapon megvalósuló elektronikus közzététel nem helyettesíti a közérdekű adatok 
www.kozadat.hu oldalon való nyilvánosságra hozatalát. 
 
 
2. Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó adatok közérdekűsége 
 
Az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályoknak a közpénzek átláthatóságára vonatkozó 
rendelkezéseit az Alkotmánybíróság már több ügyben is értelmezte. A testület a 21/2013. (VII. 19.) 
AB határozatban kifejtette, hogy a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó információk 
közérdekű adatként történő alaptörvényi minősítésének célja az átláthatóság és a közélet tisztasága 
elvének biztosítása.  

Az Alaptörvény 38. cikkének (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona 
nemzeti vagyon, míg 39. cikke a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának követelményét, a 
közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adattá minősítését alkotmányos 
rangra emelte: 

„(2) A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a 
közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a 
közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó 
adatok közérdekű adatok.” 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdése 
szerint nemzeti vagyonba tartozik többek között:  
„a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, 
c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy 
a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, 
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, 
amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, […]”. 

Az Alkotmánybíróság 25/2014. (VII. 22.) határozatában kifejtette, hogy a „közpénzekre és a nemzeti 
vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”, ezeket tehát „az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezelni”, s a nyilvánosság előtti elszámolást a „közpénzekkel 
gazdálkodó minden szervezet” kötelességévé teszi. 

A Hatóság felhívja figyelmet arra, hogy az Infotv. a közérdekű adatok közzétételéről szóló IV. 
fejezetének 33. § (1) bekezdése előírja, hogy „Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás 
nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és –torzulás nélkül 
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 
szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel).” 

 

II. A jelen ügyben végzett vizsgálat eredménye 

 
Az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesülése körében a Hatóság megvizsgálta az 
Önkormányzat hivatalos honlapját (https://szodliget.asp.lgov.hu/), valamint azt, hogy a 
közadatkereső rendszer Önkormányzatra vonatkozóan milyen közérdekű adatokat tartalmaz. 

http://www.kozadat.hu/
http://www.kozadat.hu/
https://szodliget.asp.lgov.hu/
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A Hatóság a gazdálkodási adatok elektronikus közzétételének vizsgálatát megelőzően megállapítja, 
hogy az Önkormányzat az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének nem az Infotv. 1. 
számú mellékletében található általános közzétételi lista közzétételi egységeinek megfelelően tett 
eleget.  

A Hatóság hangsúlyozza, hogy amennyiben az adatkezelő nem rendelkezik a közzétételi egység által 
meghatározott adattal, a közzétételi egység feltüntetése mellett a „nem releváns” vagy „nem áll 
rendelkezésre adat” utalást szükséges alkalmazni. 
 
 
1. Az elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósulása 

A „közérdekű adatok” menüpontban két alpont található [közérdekű adatok tájékoztató, közérdekű 
adatok igénylése]. A „közérdekű adatok tájékoztató” részben 
(https://szodliget.asp.lgov.hu/kozerdeku-adatok) valósította meg a Hivatal az Önkormányzat 
működésére vonatkozó közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettségét. 

Az elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósulása körében a Hatóság kiemelten vizsgálta az 
általános közzétételi lista III. közzétételi egységében közzéteendő gazdálkodási adatok 
nyilvánosságát. 

Az Önkormányzat gazdálkodási adatai tekintetében az alábbi adatkörök esetében állapította meg a 
Hatóság az adat, illetve az adat aktualizálásának hiányát. 
 
3.2.1. – 3.2.2. – 3.2.3. (III/1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény 
szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója. 

Kizárólag a 2018. évi adat érhető el, az adatok aktualizálása szükséges. A Hatóság felhívja a Hivatal 
figyelmét arra, hogy amennyiben a közzétételi egységben megjelenítendő adatok (költségvetési és 
zárszámadási rendeletek) a honlap más részén megtalálhatóak, úgy az adatokra mutató elérési utak 
(link) megjelenítése is elfogadható közzétételi mód. 

3.3.1. (III/2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, 
munkabére, rendszeres juttatásai, költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 
fajtája és mértéke összesítve.  

Ilyen adat a Hivatal vonatkozásában továbbra sem található, a hiány pótlása szükséges. 

3.3.2. (III/3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá 
a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.  

Kizárólag a 2018. év vonatkozásában találhatók a civil szervezetek támogatására vonatkozóan 
adatok, a közzétételi egység aktualizálása szükséges a 2019., 2020. és a 2021. év vonatkozásában.  

3.3.3 (III/4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra 
vonatkozó szerződések adatai (szerződés típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint ezen adatok 
változásai.  

A közzétételi egység szerint abban a 2018. és 2019. év szerződései találhatóak. Ebben az egységben 
kerültek közzétételre a megjelölt két évben kötött adásvételi és ajándékozási szerződések, bérleti 
szerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, de megtekinthetőek az önkormányzat által 
kötött haszonkölcsön és életjáradéki szerződések is. 

A közzétételi egység tartalmát a 2020. és 2021. évek adatai vonatkozásában aktualizálni szükséges. 

https://szodliget.asp.lgov.hu/kozerdeku-adatok
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3.3.5. (III/6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület 
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, 
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet 
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot 
meghaladó kifizetések. 

A Hatóság e közzétételi egységnél kívánja megjegyezni azt, hogy az „egyéb kifizetések – 
támogatások” közzétételi pont – ugyanarra a nem aktuális adatokat tartalmazó oldalra mutat, mint a 
3.3.2. támogatások pont.  

3.3.6. (III/7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 
szerződések. 

A honlapon található információk szerint kettő uniós fejlesztés volt a településen: a „Többmilliós 
brüsszeli támogatás Sződligetnek” és az „Ingyenes Wifi lehet Sződligeten”. A fejlesztések 
vonatkozásában egyéb adat, információ nem található a honlapon.  

3.3.7. (III/8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött 
szerződésekről).  

A Hivatal jegyzője írásbeli nyilatkozata alapján az Önkormányzat 2020-2021. évi nagy projektje a 
Magyarország központi költségvetéséből finanszírozott bölcsődeépítési projekt.  

A Hatóság áttekintette az általános közzétételi lista tevékenységre vonatkozó részében közzétett 
dokumentumokat, és megállapította, hogy a bölcsődeépítési projekt vonatkozásában található adat a 
képviselő-testületi jegyzőkönyvekben, emellett a Közbeszerzési Hatóság honlapján megtekinthetőek 
a közbeszerzési eljárás nyilvános adatai.  

A Hatóság álláspontja szerint azonban ezek, az egyéb jogszabályokban kötelezően előírt 
nyilvánosságra hozatalok nem pótolják az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettséget.  

A Hatóság a közbeszerzésekre vonatkozó adatkör tekintetében hangsúlyozza az általános 
közzétételi listában történő közzétételi kötelezettség mellett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) is elrendel kötelező nyilvánosságra hozatalt.  

A Kbt. 42. § (1) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a 
központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre 
tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 
közbeszerzési terv nyilvános. 
 
Fentiek, valamint a felszólítások ellenére és azt követően sem található adat a honlapon a 
közbeszerzésekkel kapcsolatban. 
 
 
2. Közadatkereső rendszer 

A http://www.kozadat.hu oldalon a Sződliget Község Polgármesteri Hivatal mellett 2021. december 
13. napjától regisztrált szervként megtalálható Sződliget Nagyközség Önkormányzata is. 

Az adatok forrásaként a http://szodliget.hu/index.php/hivatal/telefonkoenyv (oldal már nem létezik, 
adatot nem tartalmaz), és a https://szodliget.asp.lgov.hu/telefonkonyv elérési út került megjelenésre.  

 

 
III. Összefoglalás 

 
A Hivatal jegyzője írásbeli tájékoztatásában kifejtette: egyre kisebb költségvetéssel és humán 
erőforrással kell az Önkormányzatnak és a Hivatalnak a számára előírt sokrétű és időigényes 
feladatokat ellátni. 

http://www.kozadat.hu/
http://szodliget.hu/index.php/hivatal/telefonkoenyv
https://szodliget.asp.lgov.hu/telefonkonyv
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Annak ellenére, hogy a Hatóság méltányolja az önkormányzatok és ezen belül a jelen ügyben vizsgált 
Önkormányzat és Hivatal jelenlegi nehéz helyzetét, nem tud eltekinteni attól, hogy a Hivatal a Hatóság 
többszöri felszólítása ellenére, közel egy év elteltét követően sem pótolta hiányosságait az Infotv.-
beli elektronikus közzétételi kötelezettsége tekintetében.  

A jelentésben tett észrevételek alapján megállapítható, hogy a Sződligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal nem megfelelően teljesítette az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos közérdekű 
adatokra vonatkozó elektronikus közzétételi kötelezettségét, melynek következtében megsértette az 
Infotv. közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó IV. fejezetét. 
 
A Hatóság felszólításaiban tájékoztatta a Hivatalt arról, hogy az Infotv. 56. § (2) bekezdése szerint 
„az adatkezelő – egyetértése esetén – haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti 
felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem 
értése esetén – álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban 
tájékoztatja a Hatóságot.” 

Az Infotv. 58. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a vizsgálat eredményeként a jogsérelem 
orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem kerül sor, a Hatóság 
a harminc napos tájékoztatási határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szükséges további 
intézkedések megtételéről. 

A fentiek alapján – tekintettel arra, hogy a Hivatal 2021. november 26-án kelt válasza szerint a 
Hatóság által kifogásolt közérdekű adatok honlapon történő megjelenítése „folyamatban van”, illetve 
„folyamatosan zajlik”, azonban ezzel kapcsolatban a jelen jelentés keltéig – az Önkormányzat 
kozadat.hu oldalon való regisztrálásán kívül – a vizsgált honlapon semmilyen változás nem történt a 
közzététel vonatkozásában – a Hatóság az ügyben az Infotv. 59. §-ának (1) bekezdése alapján 
jelentést bocsát ki. 

A Hatóság jelentése az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján nyilvános, ezért azt a Hatóság a honlapján 
elérhetővé teszi. Az Infotv. 59. § (5) bekezdése értelmében a Hatóság jelentése bíróság vagy más 
hatóság előtt nem támadható meg. 

Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére. 
 
Budapest, 2021. december 7. 
 
 
 Dr. Péterfalvi Attila 

 elnök 
 c. egyetemi tanár 

 


