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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

jelentése 

 

Zákány Község Önkormányzata információszabadsággal kapcsolatos jogsértése tárgyában 

 

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 
bejelentés érkezett, melyben a bejelentő Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) közérdekű adatigénylés teljesítésével kapcsolatos eljárását kifogásolta. Az 
adatigénylő a 2021. március 23-án kelt adatigénylésében a Mosolyka Vendégház értékesítéséről 
szóló képviselő-testületi határozat meghozatalával kapcsolatos körülményeket, az ingatlanról 
készült szakértői véleményeket szerette volna megismerni, továbbá kérte az Önkormányzattól a 
vevő, mint korábbi bérlő értéknövelő beruházásaira és az adásvételi szerződés létrejöttének 
időpontjára, vételárára, megfizetési módjára, idejére vonatkozó tájékoztatását.  Az Önkormányzat 
válaszlevelében arról értesítette a bejelentőt, hogy az igényt a beérkezéstől számított 45 napon 
belül fogja teljesíteni.  
 
A bejelentő panaszában sérelmezte, hogy az Önkormányzat tájékoztatása szerinti határidő 
eredménytelenül telt el. 
 
A Hatóság az ügyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot 
indított. 
 
A vizsgálat során első alkalommal 2021. július 16-án kelt NAIH-6059-2/2021. iktatószámú levélben 
kerestük meg az Önkormányzatot, melyre határidőn belül érkezett be a válaszlevél. A tényállás 
tisztázása érdekében szükségessé vált további megkereséseket küldeni az ügyben érintett egyéb 
közfeladatot ellátó szervek részére. Ezt követően a Hatóság a vizsgálati eljárás során az Infotv. 56. 
§ (1) bekezdése alapján három alkalommal szólította fel az Önkormányzatot, hogy az Infotv. 28-
30. §-aiban meghatározott rend szerint küldje meg válaszát az adatigénylőnek, melyekre nem 
érkezett válasz. 
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat sorozatosan figyelmen kívül hagyta a tájékoztatási, 
válaszadási kötelezettségét, megsértette az Infotv. szerinti vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó 
rendelkezéseket. Továbbá jogsértést valósított meg azzal, hogy a bejelentő közérdekű 
adatigénylésére sem válaszolt érdemben és nem biztosította számára a közérdekű adatok 
megismerhetőségéhez fűződő alapvető jogot.  
 
A Hatóság nem tartotta elfogadhatónak az Önkormányzat magatartását és a fentiekre, valamint a 
kooperáció és az érdemi állásfoglaláshoz szükséges tények, információk és okok 
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feltárhatóságának hiányára tekintettel az ügyben az Infotv. 59. §-ának (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, 2022. október 10. 
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