Ügyszám: NAIH-683-20/2013/V.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
jelentése
Baks Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában
A bejelentő – közérdekű adatigénylése teljesítésének elmulasztása mellett – azt kifogásolta, hogy
Baks Község Önkormányzata nem tesz eleget maradéktalanul a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatokra vonatkozó elektronikus közzétételi kötelezettségének.
A Hatóság az ügyben indított vizsgálat során Baks Község polgármesterét a NAIH-683-14/2013/V.
ügyiratszámú, 2013. szeptember 5-én kelt levelében a közérdekű adatok közzétételével
kapcsolatban a következőkről tájékoztatta:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) a közérdekű adatok megismerhetővé tételének három módját
szabályozza: 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. külön fejezetben szabályozza a közérdekű adatok meghatározott köre tekintetében a
közzététel proaktív kötelezettségét, ezen belül a 23. alcím állapítja meg az elektronikus közzététel
normatív szabályait. A közzéteendő adatok körét az Infotv. 1. számú melléklete tartalmazza.
Az Infotv. 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv – így a települési önkormányzat is – 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. alapján 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 [Infotv. 33. § (1)
bekezdés].
Tekintettel arra, hogy az Infotv. a községi önkormányzat számára nem teremt kötelezettséget
önálló honlap fenntartására, így 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
(http://www.kozadattar.hu/ ) való közzététellel is eleget tehetnek közzétételi kötelezettségüknek
[Infotv. 33. § (1)-(3) bekezdés]. Ezen rendelkezések lehetőséget biztosítanak tehát az
Önkormányzatnak, hogy akár saját honlapján, akár az illetékes Kormányhivatal honlapján (például
a központilag létrehozott www.kormanyhivatal.hu oldalon), akár önkormányzati társulás által
közösen működtetett honlapon hozza nyilvánosságra a kötelezően közzéteendő közérdekű

adatokat. A közös fenntartású honlapon a közérdekű adatoknak a szerveknek megfelelően
elkülöníthetőeknek kell lenniük.
Az Infotv. 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista összeállításához, továbbá a Közadattár
adattartalmának összeállításához segítséget nyújt a 305/2005. (XII. 25. ) Kormányrendelet és a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet.
A fentiek alapján a Hatóság felszólította az Önkormányzatot a közérdekű adatok elektronikus
közzétételére.
Az Infotv. 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista adatai azonban jelen jelentés keltekor sem
találhatóak meg az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.baks.hu). A Közzététel menüpont
alatt a következő tartalmak olvashatóak:
- Digitális átállás hirdetménye
- Bejelentésköteles üzletek nyilvántartása
- Működési engedélyköteles üzletek nyilvántartása
- Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
- Melléklet 1 Védett területek
- Melléklet 2 Kérdőív elemzés
- Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010-2011
- Szálláshelyek nyilvántartása
Mindemellett megállapítható, hogy Baks Község Önkormányzata – a saját honlapon történő
közzétételen kívül – egyéb módon sem tett eleget közzétételi kötelezettségének.
Tekintettel a fentiekre, a Hatóság az Infotv. 58. § (2) bekezdés d) pontja alapján további
intézkedésként ezt a jelentést készítette, amelyet az Infotv. 59. § (3) bekezdése alapján a
honlapján bárki számára elérhetővé tesz.
Bízom benne, hogy a fenti jelentés alkalmas lesz az ügyben az információszabadsághoz fűződő
joggal összefüggő jogsérelem orvoslására és a jövőbeni hasonló jogsértések elkerülésére.
Budapest, 2014. június 30.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár
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