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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

  
 Ügyiratszám: NAIH-3324-2/2012/V. 

Egyes felügyelőbizottsági tagok adatainak nyilvánosságáról 

[…] részére 

Tisztelt […]! 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 
érkezett beadványában abban kéri állásfoglalásomat, hogy nyilvános közérdekű adatnak 
minősül-e az, hogy mely gazdasági társaságok felügyelőbizottságába delegált a 
nagykanizsai önkormányzat tagokat. Másik kérdése arra irányul, hogy az önkormányzat 
köteles-e tájékoztatni a sajtót arról, hogy az ezen tisztségeket betöltők mennyi tiszteletdíjat 
kapnak munkájukért. A kérdésekre a polgármesteri hivatal megtagadta a válaszadást.  
 
Az ügyben az alábbi tájékoztatást adom: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében 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 Infotv. értelmező rendelkezései szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat 
fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (3. § 6. pont) 

Mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), mind a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: Kgt.) elrendel közérdekből bizonyos, a felügyelőbizottsági tagokkal 
összefüggő adatok nyilvánosságra hozatalát. 

A Gt. 312/A. §-a értelmében a szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő 
részvénytársaság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés 
összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság vagy igazgatótanács, valamint ahol 
felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e 
minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a 
juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon 
való folyamatos elérését. 
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A Kgt. 2. § (1) bekezdése értelmében pedig „a köztulajdonban álló gazdasági társaság a 
közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a 
felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezető állású 
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre 
jogosult munkavállalók 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében 
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, 
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve 
a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának 
ellenértékét, 

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) 
bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 

da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.” 

 
A delegálás ténye olyan módon is az önkormányzat kezelésében lévő adatnak minősülhet, 
hogy azt vizsgáljuk, az önkormányzat miként döntött a delegálásról. A nyilvános képviselő-
testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvei, határozatai közérdekű adatnak tekintendőek az 
Infotv. 3. § 5. pontja alapján, melyeket erre irányuló igény alapján – a törvényben 
meghatározott kivételekkel – bárki megismerhet [Infotv. 26 § (1)]. Az Infotv. 32. §-a alapján  
közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és 
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, 
a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását. 

Ezzel összhangban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (3) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választópolgárok – a zárt ülés kivételével – 
betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt 
ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is 
biztosítani kell. 

Az Infotv. 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat köteles internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 
adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a 
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni 
testületi szervének döntéseit, ülésének jegyzőkönyveit, illetve összefoglalóit.  
 
Egyedi adatigénylés esetén a kért közérdekű, illetőleg közérdekből nyilvános adatokat az 
Infotv. 21. címében meghatározott rend szerint kell az adatigénylő számára megismerhetővé 
tenni.  
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A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez való jog érvényesülését érintő ügyben forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz továbbra is bizalommal. 
 
Budapest, 2012. április 3. 

       
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 

 
       Dr. Péterfalvi Attila 
        elnök 

 


