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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 
jelentése 

 
Tárnok Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának információszabadsággal 

kapcsolatos eljárásával kapcsolatban 
 

 
Állampolgári bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(a továbbiakban: Hatóság), melyben a Bejelentő azt sérelmezte, hogy az Önkormányzat 
vagyonára, vagyonértékesítésére vonatkozó közérdekű adatigényére nem kapott választ, az 
adatigény teljesítési határidejének meghosszabbítását nem indokolták meg. 
 
A Bejelentő az adatigénylés során az Önkormányzat részéről arról kapott tájékoztatást, hogy a 
közérdekű adatok teljesítése során, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése alapján, a 45 napos határidőt alkalmazzák, de ennek 
konkrét okát nem indokolták meg a Bejelentő kérésére sem. 
 
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 Infotv. 54. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján három 
alkalommal bocsátott ki megkeresést a Jegyző részére, amelyben arról kért tájékoztatást, hogy 
a közérdekű adatigényre miért nem válaszoltak, a Korm. rendeletben meghatározott teljesítési 
határidő alkalmazását miért nem indokolták meg. 

 
A Hatóság nyomatékosította, hogy az Infotv. 54. § (2) bekezdése értelmében válaszadási 
kötelezettség áll fenn, azonban a Jelentés keltéig a vizsgálattal összefüggésben nem érkezett a 
Hatóság részére az üggyel kapcsolatos tájékoztatás. 

 
Tekintettel arra, hogy az adatkezelő sorozatosan figyelmen kívül hagyta a tájékoztatási 
kötelezettségét, ezzel megsértette az Infotv. szerinti vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó 
rendelkezéseket. Továbbá azzal, hogy a Bejelentő közérdekű adatigénylésére sem válaszolt, a 
teljesítési határidő meghosszabbítását nem indokolta, nem biztosította számára a közérdekű 
adatok megismerhetőségéhez fűződő alapvető jogot. 
 
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. 
 
 
 
Budapest, 2021. augusztus 13. 
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