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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő közérdekű bejelentésében egy lezárt
települési önkormányzat közérdekű adatigénylés
elbírálása során tett intézkedéseit kifogásolta.
Álláspontja szerint a testületi ülésről készült
hangfelvételek is közérdekű adatnak minősülnek.

Vizsgálat eredménye
A Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületi
üléseiről készített hangfelvételeknek az írásos jegyzőkönyv elkészítését
követő törlését kifogásoló közérdekű bejelentést a Vas Megyei
Kormányhivatal megvizsgálta és az alábbi tájékoztatást adta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. § (1) bekezdés alapján a képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyek az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. és 6. pontja alapján közérdekű,
valamint közérdekből nyilvános adatokat tartalmaznak, azokat bárki
megismerheti. Mindezen adatokról a közfeladatot ellátó szerveknek az
Infotv. 26. § (1) bekezdése, valamint az Infotv. 32. §-a alapján pontos és
gyors tájékoztatást kell adniuk.
A közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok megismerésére
kérelem nyújtható be az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervhez, jelen
esetben a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A hivatal az igény
tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül köteles eleget tenni a kérelemnek. Az igény teljesítésének
megtagadásáról, annak indokairól, valamint a törvény alapján fennálló
jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül
írásban vagy elektronikus levélben köteles értesíteni a kérelmezőt. (Infotv.
30. § (3) bekezdés)
A kormányhivatal információi szerint a jegyzőkönyv tartalmára,
közérdekű adat megismerésére irányuló igénye a Lukácsházi Közös
Önkormányzati Hivatalnál a 2016. évi kőszegszerdahelyi közmeghallgatásról,
illetve a Kőszegszerdahelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
június 20. napján tartott nyilvános testületi ülésről készített jegyzőkönyveinek
a bejelentő által megadott e-mail címre megküldésével teljesült.
Hanganyag kiadására nem volt lehetőség, tekintettel arra, hogy a
polgármesteri és jegyzői aláírással ellátott, közokiratnak minősülő hiteles
jegyzőkönyv elkészültét követően a hangfelvétel, mint a jegyzőkönyv
elkészítését segítő technikai segédlet, törlésre került.
Tájékoztatom, hogy miután sem jogszabály, sem az adott
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata nem rendelkezik az
önkormányzati testületi ülésről hangfelvétel készítési, megőrzési
kötelezettségről és erre vonatkozóan képviselő testületi döntés sem született,

a nyilvános ülésről bárki által készíthető hanganyag – erre vonatkozó
rendelkezés híján – nem válik az írásba foglalt jegyzőkönyv részévé, adott
esetben az írásba foglalást könnyítő segédletnek tekinthető.
Fentiekre tekintettel az Mötv.-nek a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyelete terjedelmét szabályozó rendelkezései a 132.§ (4)
bekezdés b.) pontja alapján a hanganyag készítésének, kezelésének
vizsgálatára, a közérdekű adat szolgáltatása jogszerűségére a kormányhivatal
törvényességi felügyeleti hatásköre nem terjed ki.
A kormányhivatal a továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az Infotv.
31 .§ - a alapján a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása,
vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított
határidő eredménytelen eltelte esetén, az igény elutasításának közlésétől,
illetve a határidő eredménytelen elteltéről számított harminc napon belül
bírósághoz lehet fordulni.
A kormányhivatal emellett jelezte, hogy az Infotv. 52.§ (1) bekezdése
alapján a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban megvalósuló jogsérelem esetén, vagy annak közvetlen veszélye
fennállásakor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: NAIH) vizsgálat kezdeményezhető. (1530 Budapest, Pf. 5.,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugvfelszolgalat@naih.hu )
A NAIH a közérdekű bejelentést megvizsgálta és az alábbiakról
adott tájékoztatást.
Tekintettel arra, hogy a bejelentés névtelen –valamint az Infotv. 53.
(1) és (2) b) pontjaira hivatkozással – továbbá figyelemmel arra, hogy az
abban leírt tényállás nem jelenti a jogsérelem közvetlen veszélyét, illetve arra
a leírt információk alapján sem lehet egyértelműen következtetést levonni, a
NAIH a bejelentés vizsgálatát elutasította.
A továbbiakban a NAIH hivatkozott a Mötv. 46. § (1) és (2)
bekezdéseire, amelyek alapján a képviselő-testület ülése nyilvános. Ezért
minden a képviselő-testületi ülésen elhangzó adat nyilvánossá válik a törvény
rendelkezésénél fogva. Amennyiben a képviselő-testületi ülésről hangfelvétel
készül, akkor azt igénylésre másolat formájában az adatigénylő
rendelkezésére kell bocsátani, akkor, ha az a képviselőtestület, vagy valamely
szerve kezelésében van.
A NAIH tájékoztatta a bejelentőt, hogy Lukácsháza Község
önkormányzatának szervezeti és működési szabályairól szóló 6/1995. (VII.
07.) számú rendeletének (http://lukacshaza.hu/onkormanvzat/kozerdeku-

adatok) 24. §-a értelmében:
(1) A képviselőtestület üléséről hangfelvétel készül, melyet a
jegyzőkönyv írásba foglalását követő 60 napig meg kell őrizni.
(2) Nem semmisíthető meg a hangfelvétel, ha a képviselőtestület
ülésén hozott döntés ellen jogorvoslati vagy bírói eljárás van folyamatban, az
eljárás jogerős befejezéséig.
A bejelentéséből nem derül ki, hogy a 2016. június 26-án benyújtott
adatigénylésében mely időpontban megtartott képviselőtestületi ülésekről
készült hangfelvételek másolatának kiadását igényelte. Amennyiben az ülés
időpontja és az adatigénylés időpontja között az SzMSz-ben szereplő hatvan
nap nem telt el, akkor a felvételek törlése sérthette az SzMSz rendelkezéseit.
Ennek vizsgálatára azonban a Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

