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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 
jelentése 

 
Sajókápolna Község Önkormányzatának elektronikus közzétételi kötelezettsége elmulasztásának 

tárgyában 
 
 

Állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (a 
továbbiakban: Hatóság), melyben a bejelentő kifogásolta, hogy Sajókápolna Község 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nem tesz eleget maradéktalanul a közérdekű és 
a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó elektronikus közzétételi kötelezettségének.  
 
Az ügyben a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot 
indított.  
 
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 
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.  
 
Az Infotv. a közérdekű adatok megismerhetővé tételének három módját szabályozza: az általános 
tájékoztatási kötelezettség (Infotv. 32. §); egyedi adatigénylés alapján történő adatszolgáltatás 
(Infotv. 28. § - 31. §) és az egyedi adatigénylés nélküli közzététel – proaktív adatszolgáltatás (Infotv. 
33. § - 37. §).  
 
Az Infotv. 33. § (1) bekezdése alapján az e törvény alapján kötelezően közzéteendő 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). A közzétett adatok 
megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.  
 
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó 
szervek 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.  
 
Az Infotv. 37. § (1) bekezdése alapján a 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a 
továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában 
meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. 
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Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó 
szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös 
közzétételi lista). 
 
Az Infotv. szerinti általános közzétételi lista II/8. közzétételi egysége meghatározza azt a 
dokumentum- és adatkört, melyek esetében elrendeli azok kötelező közzétételét: „A testületi szerv 
döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés módja, eljárási 
szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének 
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem 
korlátozza.”  
 
A Hatóság vizsgálata során megállapította, hogy az Önkormányzat sem a www.sajokapolna.hu 
honlapon, sem pedig a www.kozadat.hu honlapon nem tett eleget teljeskörűen a törvény által előírt 
elektronikus közzétételi kötelezettségének. A beadványozó által megjelölt információk, így a 
képviselő-testületi ülések ideje, azok napirendje, valamint az arról készült jegyzőkönyvek nem 
elérhetőek a megjelölt honlapok egyikén sem. Az Önkormányzat a www.kozadat.hu honlapon bár 
regisztrált, mint közfeladatot ellátó szerv, ott semmilyen adatot nem tett elérhetővé.  
 
A fentiek alapján a Hatóság az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján két alkalommal is felszólította az 
Önkormányzatot, hogy a megállapított jogsérelmet orvosolja, intézkedjen az Infotv.-ben 
meghatározott közzétételi kötelezettség teljesítése iránt. Az Infotv. 56. § (2) bekezdése alapján 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. 
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az általános közzétételi kötelezettségét elmulasztotta, 
valamint a Hatóság felszólításaira sem reagált, a Hatóság az ügyben az Infotv. 59. § (1) bekezdése 
alapján jelentést bocsát ki. A Hatóság jelentése az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján nyilvános, 
ezért azt a Hatóság a honlapján elérhetővé tette. Az Infotv. 59. § (5) bekezdése értelmében a 
Hatóság jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.  
 
Bízom benne, hogy e jelentés alkalmas lesz az ügyben az információszabadsággal összefüggő 
jogsértés orvoslására, a közvélemény figyelmének felhívására, és a jövőben hasonló jogsértés 
elkerülésére.   
 
 
Budapest, 2021. június 
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