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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő közérdekű bejelentésében egy
települési önkormányzat közérdekű adatigénylés
elbírálása során tett intézkedéseit kifogásolta.
Álláspontja szerint az önkormányzat aljegyzője
jogszabálysértő döntést hozott akkor, amikor az
elektronikusan benyújtott közérdekű adatigénylését
követően kérelme hitelesítésére, azaz hiánypótlásra
szólította fel, tekintettel arra, hogy a hivatalban jelenleg
nincsen lehetőség elektronikus kapcsolattartásra, így
kérelmet, beadványt nem lehet ezen az úton benyújtani.
Az aljegyző arról is tájékoztatta végzésében a bejelentőt,
hogy a hiánypótlás elmaradása esetén a közigazgatási
hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 30. § alapján a kérelem
érdemi vizsgálat nélküli elutasítására van lehetőség.
A bejelentő álláspontja szerint a közérdekből
nyilvános adat megismerése iránti igény esetén az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) az irányadó. Az aljegyző az
elektronikusan benyújtott igényt tévesen bejelentésként
kezelte, továbbá a 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
alkalmazta a közérdekű adatigénylésre.
A bejelentő véleménye alapján az Infotv. 2. § (1)
bekezdés alapján a közérdekű adat vagy közérdekből
nyilvános adat kezelésére és feldolgozására kiterjed a
törvény hatálya, valamint a hivatkozott jogszabály 28. §
(1) bekezdése értelmében helyénvaló, hogy igényét
elektronikus úton terjesztette elő.
Fentiek alapján kérte bejelentése kivizsgálását,
valamint az önkormányzat figyelmének felhívását a
jogszerűtlenül alkalmazott jogszabályok alkalmazására,
annak érdekében, hogy a jövőben törvényes működését
biztosítani, az okozott jogsérelmeket orvosolni, valamint
hasonló jogsérelmek bekövetkeztét megelőzni legyen
képes.

lezárt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
NAIH) a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos eljárását kifogásoló közérdekű bejelentést megvizsgálta és
az alábbiakról adott tájékoztatást.
A
NAIH
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38.
§ (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indított.
Az ügyben az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján 2016. június 23-án a
NAIH felszólította a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közérdekű
adatigénylésekkel kapcsolatban kialakított eljárásrendjét a NAIH megállapításait
figyelembe véve változtassa meg. Mivel a felszólításra a közös önkormányzati
hivatal részéről válasz nem érkezett, a NAIH 2016. augusztus 26-án kelt levelében
megismételte a felszólítást. A felszólításokat a tértivevény tanúsága szerint 2016.
június 28-án illetve 2016. augusztus 30-án átvették, ám egyik esetben sem érkezett a
közös önkormányzati hivataltól válasz.
A fentiekre tekintettel a NAIH az Infotv. 58. § (2) bekezdés d) pontja,
valamint az Infotv. 59. § (1) bekezdése alapján jelentést tett közzé a honlapján az
alapjog érvényesülését szolgáló kötelezettség kikényszerítése érdekében.

