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Tisztelt Aljegyző Úr!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
bejelentésében […] állampolgár […] Város közérdekű adatszolgáltatási gyakorlatát
kifogásolta. A bejelentő 2012. június 20-án közérdekű adatigényléssel fordult a polgármesteri
hivatalhoz, melyben a 2006. október 4-én keletkezett, […] által aláírt átadás-átvételi
jegyzőkönyvet igényelte.
A bejelentő 2012. június 27-én újabb közérdekű adatigényléssel fordult a polgármesteri
hivatalhoz, melyben az 1997 októberében megkötött, […] szerződést igényelte.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)-(4) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény
tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz
eleget.
(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről
az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat
készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést
állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően
tájékoztatni kell.
(4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését
követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy
dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az
igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
(5) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és
azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős
terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.
A bejelentés szerint Ön az adatigénylésekre 2012. augusztus 23-án válaszolt, melyben az
adatigénylőt – tekintettel arra, hogy a kért adatok elektronikus formában nem állnak
rendelkezésre – a digitalizálás költségének megfizetésére kötelezte, és tájékoztatta, hogy az
igényelt adatot személyesen díjmentesen is megtekintheti.
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatást nem az Infotv. által előírt 15 napos határidőben és
eljárási rendben teljesítették, és a költségtérítésre vonatkozó igényüket az első adatigénylést
követő 63 naptári nap után jelezték az adatigénylő felé úgy, hogy azt egyébként nem
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Tekintettel arra, hogy […] Város Polgármesteri Hivatalában minden bizonnyal – akár nagy
terjedelem, jelentős oldalszám esetében is – rendelkezésre állnak a papír alapú iratok,
közérdekű adatok digitalizálásának feltételei, az elektronikus formában kért közérdekű adat
igénylés teljesítésével kapcsolatban, az elektronikus másolat elkészítése során nem merül
fel olyan „másolási költség”, amely a 9 forint/lap szkennelési költséget, vagy bármilyen más
költségtérítést megalapozna. Tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (5) bekezdésében
említett jogszabály még nem született meg, álláspontom szerint a szkennelésért nem
számítható fel másolási költség.
A fentiekre tekintettel az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólítom, hogy a közérdekű
adatszolgáltatási gyakorlatukat állásfoglalásomnak megfelelően változtassa meg és az
Infotv. rendelkezéseinek maradéktalan betartásával – jelen esetben költségmentesen –
haladéktalanul tegyenek eleget az adatigénylések teljesítésének.
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