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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

A bejelentő álláspontja szerint
egyes nevelési-oktatási intézmények nem a jogszabályi
előírásoknak megfelelően intézik
az iratkezelés rendjére vonatkozó
rendelkezéseik közzétételét.

lezárt

Vizsgálat eredménye
A Belügyminisztérium a közérdekű bejelentésre az alábbi választ adta. A közérdekű
bejelentésben felsorolt jogszabályok, valamint az ügyben releváns jogszabályok figyelembevételével
az alábbi állapítható meg. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) az iratkezelési szabályzatok kötelező kiadásáról rendelkezik. Az Ltv.
10. § (1) bekezdése szerint „az e törvényben meghatározott kivételekkel egyedi iratkezelési
szabályzatot ad ki: a) a közfeladatot ellátó szerv az illetékes közlevéltárral egyetértésben.” A Korm.
rendelet szabályozza a központi államigazgatási szervek iratkezelési szabályzataiban foglaltak
végrehajtásának ellenőrzését:
67/C.§ (2) bekezdés a) „Az iratkezelés helyzetének feltárása érdekében az ellenőrzést végző
ellenőrzése során az alábbi körülményeket vizsgálja különösen: a) az ellenőrzött szerv rendelkezik-e
az Ltv., valamint a Korm. Rendeletnek megfelelő egyedi/egységes iratkezelési szabályzattal.”
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezik az elektronikus közzétételi kötelezettségről. A köznevelési
intézmények speciális kategóriát képeznek, ugyanis az Infotv. 33. § (4) bekezdése kiemeli a hatálya
alól a köznevelési intézményeket a közzétételi lista szabályai tekintetében: A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 43. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint „a
köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési
intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az
adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét”. Az Nkt. végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet 23-24. §-a tartalmazza a tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények
közzétételi listája szabályait.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82. § (3) bekezdése szerint „az SZMSZ-t, a házirendet, a
pedagógiai programot és magán fenntartású nevelési-oktatási intézmény esetén a fenntartó szervezet
hatályos alapító vagy létesítő okiratát a nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell
hozni”, a 32. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a hivatal szeptember 30-áig honlapján
közlemény formájában nyilvánosságra hozza az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját, míg a 40. § (1) bekezdése alapján „a középfokú
iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét”.
A fentiek figyelembevételével elmondható, hogy amennyiben a köznevelési intézménynek nincs
külön iratkezelési szabályzata, akkor ezt a szervezeti és működési szabályzatuk tartalmazza.
Összességében megállapítható, hogy az iratkezelési szabályzat nem minősül kötelezően
közzéteendő, közérdekből nyilvánosságra hozandó iratnak, ebből következően a közzététel
elmaradása nem eredményez jogszerűtlen helyzetet.

