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Tisztelt Terdik Roland Úr! 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatalához érkezett közérdekű 

adatigénylésére, amelyben a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata vagy 

Polgármesteri Hivatala olyan közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseiről kér felvilágosítást, 

amelyek alapján 2019. január 1. óta teljesítés történt, az alábbiakról tájékoztatom. 

Kérés: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat vagy a 

Polgármesteri Hivatal közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseit, amelyek alapján 2019. január 

1. óta teljesítés történt, a szerződés alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal által adott egyedi 

megrendeléseket, kitérve a mintanagyságra, a módszertanra és a kérdésekre. 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat 

elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat 

bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu 

weboldalon töltse fel.” 

Válasz: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdése szerint, ha a kért adatot korábban már elektronikus 

formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás 

megjelölésével is. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a közérdekű adatok 

közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a 

28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendeletében szabályozza. E rendelet 2. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a zuglo.hu1 honlapon teljesíti 

a közzétételi kötelezettségét. 

                                                           
1 Minden esetben a Ctrl + a kiemelt szóra történő kattintással jut el a hivatkozott felületre! 

https://www.zuglo.hu/
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Ezen belül a KÖZÉRDEKŰ ADATOK\Közpénzügyek címszó alatt a szerződések szóra kattintva, az 

alábbi „űrlap” jelenik meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az űrlap által ajánlott, illetve a szabadkeresési feltételeknek megfelelő adatok megadása biztosítja a 

szerződések elektronikus kereshetőségét. 

A keresendő szöveg tárgymezőbe a „megbízási szerződés” vagy „vállalkozási szerződés”, illetve 

„közvélemény-kutatás” kifejezést vagy ilyen témával foglalkozó szervezet nevét beírva, 

szervezetként a Zuglói Önkormányzat / Zuglói Polgármesteri Hivatal, valamint az év kiválasztásával 

szűkíthető a keresési feltétel. Kevesebb információ megadása esetén természetesen bővebb találati 

listát szolgáltat a rendszer. 

A szerződések közötti keresés lehetősége mellett jelen levelemben közvetlenül is tájékoztatom, hogy 

az Ön kérdésében megjelölt időponttól az Önkormányzat nyolc hónapos kutatássorozat keretében 

mérte Zugló lakosainak ügyfélelégedettségét az Önkormányzat és cégei, valamint intézményei 

működése kapcsán. 

Ugyancsak az Önkormányzat a kerület népességének médiahasználati szokásai vonatkozásában 

végeztetett felmérést. Továbbá egy pályázat keretében a levegőminőség témájában került sor 

lakossági felmérésre, szintén az Önkormányzat megbízásából. Ez utóbbi szerződés módosításai is 

elérhetők itt. 

A teljesítésekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság 

Hatóság ajánlása2 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 30. § (7) bekezdésének értelmezése tárgyában elnevezésű iratban akként foglal állást, 

miszerint az Infotv. 30. § (7) bekezdése3 racionális keretet szab az egyedi adatigényléseknek. Az 

ehhez fűzött indokolás szerint a közfeladatot ellátó szervek gazdálkodásának célszerűségét, 

                                                           
2 https://naih.hu/files/Ajanlas30--7-_V2.pdf 
3  Infotv. 30. § (7) bekezdés: „A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes 
ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 
adatkezelő az adatigénylést az igénylést képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony tárgyának, 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.” 

https://www.zuglo.hu/szerzodesek/
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2020/2020_Zugl%C3%B3i_%C3%96nkorm%C3%A1nyzat_Publicus_Kutat%C3%B3_%C3%A9s_Tan%C3%A1csad%C3%B3_Int%C3%A9zet_Kft_kutat%C3%A1ssorozat_az_%C3%96nk_%C3%A9s_c%C3%A9gei_valamint_int%C3%A9zm%C3%A9nyi_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2020/2020_Zugl%C3%B3i_%C3%96nkorm%C3%A1nyzat_ZRI_Z%C3%A1vecz_Research_Kft_V%C3%A1llalkoz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_k%C3%B6zv%C3%A9lem%C3%A9nykutat%C3%A1s.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2019/2019_Zugloi_Onkormanyzat_J%C3%B3%C3%BCgy_Kft_Megb%C3%ADz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_lak%C3%B3ss%C3%A1gi_felm%C3%A9r%C3%A9s_leveg%C5%91min%C5%91s%C3%A9g_t%C3%A9m%C3%A1j%C3%A1ban.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2020/2020_Zugloi_Onkormanyzat_J%C3%B3%C3%BCgy_Kft_Megb%C3%ADz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_1_sz%C3%A1m%C3%BA_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_AWAIR_nev%C5%B1_CE1226_azonos%C3%ADt%C3%B3_sz%C3%A1m%C3%BA_projekt.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkormanyzat/2020/2020_Zugl%C3%B3i_%C3%96nkorm%C3%A1nyzat_Megb%C3%ADz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_AWAIR_J%C3%B3%C3%BCgy.pdf
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eredményességét, valamint törvényességét érintő ellenőrzések lefolytatására külön törvényben 

meghatározott szervek jogosultak és nem az Infotv. szerinti adatigénylő. A közfeladatot ellátó szerv 

gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerések esetén 

az Infotv. adatigénylésekre vonatkozó egyéb rendelkezései mellett az említett szakaszt is figyelembe 

kell venni; az Infotv. adatmegismerésre vonatkozó szabályai – így különösen a 

30. § bekezdéseiben foglaltak – egymásra tekintettel értelmezendők. 

Az adatigénylőnek jogsértés gyanúja esetén módjában áll eljárást kezdeményezni a közfeladatot 

ellátó szervek ellen, az ellenőrzés keretében pedig a szakértő szervek által lehetőség nyílik a 

törvényességi, számviteli ellenőrzésre, és akár az egyes számlák bizonylati forma és számviteli 

követelményeknek való megfelelőségének vizsgálatára is. Az esetleges hiányosságokat, felelőtlen 

gazdálkodást csupán átfogó vizsgálat keretében tudja az e feladattal megbízott szakértői szerv 

felderíteni és a tényállást objektíven megállapítani. 

A polgár adatmegismerése nem ezt a szintű információigénylést jelenti, annál is inkább, mivel egy-

egy tétel a környezetéből kiragadva, laikus értelmezés mellett az érintett közfeladatot ellátó szerv 

külső befolyásolástól mentes működését veszélyeztetheti. Mivel a közérdekű adatok megismeréséhez 

és terjesztéséhez fűződő alapjog funkciója nem egy könyvelési tétel jogszerűségének megítélése, a 

Hatóság álláspontja szerint a közfeladatot ellátó szerv eleget tesz az Infotv.-ből következő, az 

információszabadság tekintetében fennálló kötelezettségeinek abban az esetben, amennyiben 

hozzáférhetővé teszi, illetve adatigénylésre válaszában közli az adott számla kibocsátóját és vevőjét, 

a kibocsátás és a teljesítés idejét, a kifizetett összeget, és azon feladat megnevezését, amelyhez 

kapcsolódóan sor került a számla kibocsátására. 

Számla, teljesítési jelentés vagy teljesítésigazolás másolatának kiadása nélkül sem sérül az 

információszabadsághoz való jog; az átláthatóság a Hatóság álláspontja szerint maradéktalanul 

érvényesül. Mint ahogy azt az Infotv. 30. §-ának (7) bekezdése kimondja, a számla ellenőrzése az 

arra feljogosított szervek kompetenciájába tartozik. 

A mérlegfőösszegek nyilvánosak, a teljes háttér-dokumentációt pedig, amelyre rendkívül szigorú 

elszámolási szabályok vonatkoznak, az arra feljogosított ellenőrző szervek továbbra is vizsgálhatják. 

Fentiekre figyelemmel teljesítettük közérdekű adatigénylését. A hivatkozott linkeken keresztül 

elérhető megbízási és vállalkozási szerződések tartalmazzák a jogviszony alanyait, a jogviszony 

tárgyát, a szolgáltatás, ellenszolgáltatás mértékét és a teljesítés időpontját, a kifizetések összegét és 

azon feladatok megnevezését is, amelyre tekintettel történtek a számlakibocsátások, kifizetések, tehát 

az igényelt közérdekű adatokat a honlapunkról elérheti.  

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (2) bek alapján a válaszadásra meghatározott határidő egy 

alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, és erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon 

belül tájékoztatni kell. Ez a tájékoztatás a jogszabály szerint rendelkezésünkre álló időben megtörtént. 

Ennek dátuma, illetve maga a tájékoztatás látható a kimittud.atlatszo.hu rendszerében. Azonban a 

honlap szókészletében a „hosszabbítás” szó bizonnyal nem szerepel. Nyilván így fordulhatott elő az, 

hogy a hosszabbításról időben megküldött tájékoztatásunk ellenére az oldalon az jelenik meg, hogy 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal „késedelmes”, annak 
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ellenére, hogy a vonatkozó szabályok szerint a jelen eljárás, illetve teljesítés nem tekinthető 

késedelmesnek. 

 

 
 

Tájékoztatom továbbá, hogy ha válaszom nem teljesíti teljeskörűen a közérdekű adat megismerése 

iránti igényét, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 31. §-a alapján a közléstől számított harminc napon belül a 

Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért, amely 

bíróság soron kívül jár el, továbbá az Info tv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet az 

adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított egy éven belül. 

A Hatóság elérhetősége: www.naih.hu honlap, illetve ugyfelszolgalat@naih.hu email cím, postai 

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

 

Budapest, 2021.március „…….” 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

dr. Ferenczi Tibor 

aljegyző 

http://www.naih.hu/
mailto:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx

