Az Infotv. 1. számú melléklete III/7. pontjában meghatározott „az Európai Unió
támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések”-re
vonatkozó közzétételi kötelezettséget a szerződés teljes szövegének közzétételével kell
teljesíteni.
Ügyiratszám: NAIH-497-2/2013/V
[...]
Tisztelt [...] Asszony!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
levelében arról kért állásfoglalást, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. számú
mellékletében meghatározott általános közzétételi lista III/7. pontjában szereplő „az Európai Unió
támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések”-re vonatkozó
közzétételi kötelezettségüknek milyen formában kell eleget tenniük. Elegendő-e a szerződések
tartalmának megjelölése, vagy a szerződéseket teljes terjedelmükben kell közzétenni, illetve
valamennyi a támogatás megvalósulását szolgáló szerződést közzé kell-e tenni?
Álláspontom szerint a támogatási és az azok megvalósításához kötődő minden szerződés teljes
szövegét közzé kell tenni, mivel így valósul meg a közzétételi lista nyilvánosságra hozatalának
eredeti célja, vagyis az, hogy a legfontosabb közérdekű információkhoz az érdeklődők
adatigénylés benyújtása nélkül is (proaktív módon) hozzáférhessenek.
Az Infotv. 37. § (1) bekezdése elrendeli, hogy a 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek
(a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában
meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
Tekintettel arra, hogy az Infotv. melléklete is a szerződéseket, mint adatot rendeli közzétenni, ezért
a törvény helyes értelmezése az, hogy a fejlesztések leírása mellett az azok megvalósítására
kötött szerződések teljes szövegét (amennyiben valamely részükben a megismerhetőségüket
törvény nem korlátozza) hozzáférhetővé kell tenni a honlapon. Az adatokat negyedévente frissíteni
kell és a már teljesített (megvalósult) támogatási szerződéseket legalább egy évig archívumban
kell tartani.
Ezt támasztja alá a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi
mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet is. Amelynek hatálya (1. § (1) bekezdés) bár nem
terjed ki a helyi önkormányzatokra, de a jogszabály rendelkezései is egyértelműsítik az Infotv.
helyes értelmezését.
A rendelet 2. mellékletének 3.3 VI. 1. alpontja alapján az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírását, az azokra vonatkozó szerződéseket a dokumentumok, a szerződések,
közvetlen elérésének biztosításával kell a honlapon közzé tenni.

A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok
megismerését érintő ügyben a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bizalommal.
Budapest, 2013. április 5.
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