Állásfoglalás
a községi önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségével kapcsolatban
Ügyiratszám: NAIH-419-2/2014/V.
[név]
körjegyző részére
[a település neve] Község Önkormányzata
[az Önkormányzat címe]

Tisztelt Körjegyző Asszony!
Állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), amelyben a bejelentő arról tájékoztatta a Hatóságot,
hogy [a település neve] Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hiányosan
teljesíti elektronikus közzétételi kötelezettségét, az Önkormányzat honlapjára nincsenek
feltöltve egyes közérdekű adatok.
Tájékoztatom, hogy 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.
A Hatóság az eljárása során megvizsgálta az Önkormányzat elektronikus közzétételi
kötelezettségének teljesítését, ennek körében az Önkormányzat saját honlapját [az
önkormányzat honlapjának címe] és a Közadatkereső rendszer „[a település neve]”
vonatkozó részét [a közadatkereső linkje]). Ennek során megállapítást nyert, hogy az
Önkormányzat az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének hiányosan tesz
eleget mind a saját honlapján, mind pedig a Közadatkereső rendszerben.
A Hatóság fentiekkel kapcsolatos álláspontja a következő.
Az Önkormányzatnak mint közfeladatot ellátó szervnek az Infotv. 37. §-a alapján elektronikus
közzétételi kötelezettsége van az Infotv. 1. mellékletében meghatározott adatok
vonatkozásában.
Az Infotv. a községi önkormányzatok számára nem állapít meg kötelezettséget önálló honlap
fenntartására, így közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik
által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel
kapcsolatos koordinációt ellátó szervek (kormányhivatalok) által fenntartott, továbbá e
felületeken történő közzététellel egyidejűleg, a külön erre a célra létrehozott központi
honlapon (http://kozadat.hu/) való közzététellel tehetnek eleget [Infotv. 33. § (1)-(3)
bekezdés].

Ezen rendelkezések tehát lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak arra, hogy akár
saját honlapjukon, akár az illetékes Kormányhivatal honlapján, akár önkormányzati társulás
által közösen működtetett honlapon hozzák nyilvánosságra a kötelezően közzéteendő
közérdekű adatokat.
A közös fenntartású honlapon a közérdekű adatoknak, a közfeladatot ellátó szerveknek (így
az egyes önkormányzatoknak) megfelelően elkülöníthetőeknek kell lenniük.
Ezen túlmenően és ezzel párhuzamosan természetesen a Közadatkereső rendszerben
(http://kozadat.hu/) is közzé kell tenni az előírt közérdekű adatokat.
A Közadatkereső „[a település neve]” kifejezésre rákeresve a „[a település és a
Közjegyzőséghez tartozó másik település neve]” községek Körjegyzősége” elnevezésű
találatot adja ki, a megtalálható rekordok ([a másik település honlapjának címe]) között pedig
csupán egy elérhetőségi adat található, amely [a másik település neve] község weblapjára
mutat, és [a másik település neve] Község Polgármesteri Hivatalának elérhetőségi adatairól
tájékoztat.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat rendelkezik saját honlappal, elvárható, hogy
közzétételi kötelezettségét elsősorban azon keresztül teljesítse. Ez a közzétételi megoldás
azonban nem mentesíti az Önkormányzatot azon kötelezettség alól, hogy ezzel egyidejűleg
közérdekű adatait a Közadatkeresőn is közzétegye és aktualizálja, legalább oly mértékig,
hogy az egyes közzétételi tárgykörök (például képviselő-testületi ülések előterjesztései)
szerint külön-külön URL-t jelöl meg a honlapról, ahol a közérdekű adatok ténylegesen
megtalálhatóak.
Az Infotv. 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista összeállításához, továbbá a
Közadattár adattartalmának összeállításához segítséget nyújt a közérdekű adatok
elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi
jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló
305/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok
közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet.
Az önkormányzati rendeletek közzétételével kapcsolatban az önkormányzatok számára nagy
segítség, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
létrehozta a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárát, amelynek 4. §-a alapján a
Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén (http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek)
közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30-a után
kihirdetett szövegét. A kormányrendelet a kormányhivatalok számára jelöli ki a feladatot,
hogy a részükre megküldött önkormányzati rendeleteket továbbítsák a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszter felé. [a település neve] rákeresve a
Jogszabálytár két találatot eredményezett.
Az Infotv. 1. melléklete alapján az önkormányzat képviselő-testületének döntései, így
rendeletei is a kötelező közzétételi kötelezettség körébe esnek, így ezen adatokat illetően
elfogadható egy olyan megoldás, hogy a tényleges közzététel a Nemzeti Jogszabálytár
pontos linkjére való átnavigálással történik.
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A fentiekre tekintettel, az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján
felszólítom
az Önkormányzatot, hogy az Infotv. 33. § - 37/B. §-aiban foglalt közzétételi kötelezettségnek
tegyen eleget, és ennek keretében, az Infotv.-ben meghatározott adatkörben aktualizálja
mind a saját honlapján, mind a Közadatkeresőn található közérdekű adatokat.
Tájékoztatom, hogy az Infotv. 56. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő Önkormányzatnak
– egyetértése esetén – haladéktalanul meg kell tennie a felszólításban megjelölt szükséges
intézkedéseket, és azokról, illetve – egyet nem értése esetén – álláspontjáról a felszólítás
kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatnia kell 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 30 napos tájékoztatási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a szükséges
további intézkedések megtételéről.
Együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2014. május 12.
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár
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