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Tisztelt Bíróság!

Alulírott Danyi Csaba (. . . ) felperes az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (1)
bekezdése alapján közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény teljesítésre nyitva álló
határidő eredménytelen eltelte miatt

k e r e s e t e t

terjesztek elő a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltsége
(Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 28. E-mail: hivatal@nemti.hu) alperes ellen. Továbbá
kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy az Infotv. 31.§ (7) bekezdése alapján kötelezze az alperest
a kért közérdekű adatok közlésére.

I. Tényállás

Ezen keresetet megelőzően 2017. április 12-én közérdekű adatigényléssel fordultam az
alpereshez (1. sz. melléklet). Az adatigénylésemre a mai napig, azaz 2017. május 15-ig
semmiféle visszajelzést nem kaptam.

II. Indoklás

Az Infotv. 29.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos teljesítésre nyitva álló határidő
eredménytelenül telt el, azon belül az alperes sem határidő hosszabbítást nem kért, sem
meg nem tagadta a teljesítést, sem költségtérítést nem állapított meg, sem az adatokat nem
közölte.

Álláspontom szerint a kért adat közérdekű adat. Az Infotv. 3.§ 5. pontja szerint:
„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat;”

Az kért adattal rendelkeznie kell az alperesnek, erről kettő jogszabály rendelkezik:
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1) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Áhsz.):

Az Áhsz 50. § (1) bekezdése:
„A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos
szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A
számviteli politika az Szt. 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés
szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll.”

Az Szt. 14.§ (5) bekezdése:
„A számviteli politika keretében el kell készíteni:

(...)
d) a pénzkezelési szabályzatot.”

III. Kereseti kérelem, egyéb nyilatkozatok

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Balassagyarmati Járásbíróságot, hogy az Infotv. 31.§ (7)
bekezdése alapján kötelezze az alperest az adatigénylésemben megjelölt, az alábbi adat
kiadására:

1) Nemti Község Önkormányzat házipénztárára vonatkozó pénzkezelési szabályzat.

A felek között közvetítői eljárás nem volt folyamatban.

Az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdése alapján az igénylő a közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igény teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított harminc
napon belül bírósághoz fordulhat, vagyis ezen esetben 2017. május 27-ig kell megindítani a
pert az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

Az alperes az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján helyi illetékességű
közfeladatot ellátó szerv. Az Infotv. 31. § (5) bekezdéséből következően a nemti székhelyű
alperes elleni per a Balassagyarmati Járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
Az ügyben az Infotv. 31. § (6) bekezdés alapján a bíróság soron kívül jár el. A per az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés o) pontja alapján
illetékmentes. 

Nemti, 2017. május 15.

Tisztelettel:
Danyi Csaba
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1. sz. melléklet
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