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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

jelentése 

 

Megyer Község Önkormányzata közzétételi kötelezettségével kapcsolatban 

 

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 
bejelentés érkezett, mely szerint Megyer Község Önkormányzatának honlapján az önkormányzati 
rendeletek, határozatok és a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei nem kerülnek feltöltésre. 
 
A Hatóság az ügyben 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. 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. 
 
Az Infotv. 33. § (1) bekezdése értelmében 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). 
 
Az Infotv. 1. számú melléklet általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó 
adatok 8. pontja alapján a testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, az állampolgári 
közreműködés (véleményezés) módját, eljárási szabályait, a testületi szerv üléseinek helyét, idejét, 
továbbá nyilvánosságát, döntéseit, ülésének jegyzőkönyveit, illetve összefoglalóit; a testületi szerv 
szavazásának adatait – ha ezt jogszabály nem korlátozza – közzé kell tenni, továbbá az adatok 
változását követően azonnal frissíteni szükséges. 
 
A Hatóság megállapította, hogy Megyer Község Önkormányzata a közérdekű és a közérdekből 
nyilvános adatok elektronikus közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget teljes körűen. 
 
A Hatóság a vizsgálati eljárás során az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján négy alkalommal kérte 
az Önkormányzatot, hogy vizsgálja meg az általános közzétételi listában szereplő adatokat és 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről annak érdekében, hogy a hiányzó adatok 
feltöltésre kerüljenek a honlapra. A Jelentés keltéig a vizsgálattal összefüggésben nem érkezett a 
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Hatóság részére tájékoztatás, továbbá a hiányzó adatokat nem töltötték fel az Önkormányzat 
honlapjára. 

A fentiekre tekintettel 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 
jogsértő gyakorlat orvoslására, a közvélemény figyelmének felhívására és a jövőben hasonló 
jogsértés elkerülésére. 
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