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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 
jelentése 

 
Tiszaeszlár Község Önkormányzatának információszabadsággal kapcsolatos jogsértései 

tárgyában 
 
 

Állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (a 
továbbiakban: Hatóság), melyben a Bejelentő kifogásolta, hogy Tiszaeszlár Község Önkormányzata 
(a továbbiakban: Önkormányzat) nem teljesíti a benyújtott közérdekű adatigényléseket.  
 
A Bejelentő panaszához csatolta az Önkormányzattal folytatott levelezését, melyből az alábbiak 
derültek ki: 

− Az Önkormányzat több alkalommal is a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletre hivatkozva 45 
nappal meghosszabbította a teljesítés határidejét, anélkül, hogy azt megindokolta volna. 

− Az Önkormányzat jegyzője a Polgármesteri Hivatalnak benyújtott, a jegyző illetményére 
vonatkozó közérdekű adatigénylést arra hivatkozva utasított el, hogy a megismerni kívánt 
adatok tekintetében nem a Polgármesteri Hivatal, hanem az Önkormányzat minősül 
adatkezelőnek. Tette mindezt úgy, hogy a Hatóság az Önkormányzattal szemben folytatott 
korábbi, NAIH-176/2021. számú vizsgálatában – melyben szintén sorozatos jogsértések 
kerültek megállapításra – már felhívta a figyelmét arra, hogy a közérdekű adatigénylések 
teljesítése során az önkormányzati szervek nem minősülnek külön adatkezelőnek.  

− Az Önkormányzat egy alkalommal 220.228, azaz kétszázhúszezer-kétszáznyolcvannyolc 
forint költségtérítést állapított meg anélkül, hogy azt bármilyen módon is alátámasztotta 
volna.  

 
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 és 2021. szeptember 30. napján a megállapított jogsértésekre tekintettel az Infotv. 56. § (1) 
bekezdése alapján felszólította az önkormányzatot, hogy teljesítse a Bejelentő közérdekű 
adatigényléseit és a felszólítás nyomán megtett intézkedéseiről harminc napon belül tájékoztassa a 
Hatóságot. 
 
Tekintettel arra, hogy az első felszólítást követő 30 napon belül semmilyen reakció nem érkezett az 
Önkormányzattól, a Hatóság 2021. november 19. napján ismételten megküldte a felszólítást az 
Önkormányzat részére. Az Önkormányzat 2021. december 1. napján levelet küldött a Hatóságnak, 
melyben ígéretet tett a megállapított jogsérelmek haladéktalan orvoslására, továbbá a Hatóság 
állásfoglalását kérte kettő, az információszabadságot érintő kérdésben. 
 
A Hatóság 2021. december 13. napján levelet küldött az Önkormányzatnak, melyben tájékoztatta a 
felmerült kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról, továbbá az Infotv. 54. § (1) bekezdés d) pontja, 
valamint (2) bekezdése alapján kérte, hogy a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül küldje 
meg az adatigénylések teljesítését alátámasztó bizonyítékokat, a teljesítést igazoló, adatigénylőnek 
küldött leveleket. 
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Mivel az Önkormányzat ismételten elmulasztott a Hatóság levelére reagálni, a Hatóság 2022. január 
12. napján az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólította, hogy 30 napon belül küldje meg a 
Bejelentő adatigényléseinek teljesítését alátámasztó bizonyítékokat. Az Önkormányzat a Hatóság 
felszólításának nem tett eleget a megállapított határidőn belül, a Hatóság felszólítására semmilyen 
formában nem reagált.  
 
Tekintettel az Önkormányzat sorozatos jogsértéseire, melyek során tudatosan figyelmen kívül 
hagyta a Hatóság állásfoglalásait és iránymutatásai, valamint arra, hogy a vizsgálati eljárásból 
fakadó kötelezettségeinek több alkalommal is elmulasztott eleget tenni, 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, 2022. március 28. 
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