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Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
levelében arról kért állásfoglalást, hogy egy önkormányzati tulajdonban álló „nonprofit kft”-hez
érkezett, nem vezető beosztású munkavállalóval kötött munkaszerződésre vonatkozó
közérdekű adatigénylés esetében ki kell-e adni a munkaszerződést.
Az ügyben a következőkről tájékoztatom. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései
értelmében az adatkezelő feladata és felelőssége, hogy a hozzá beérkezett közérdekű
adatigényléseket jogszerűen és szakszerűen elbírálja, megválaszolja és amennyiben a
közérdekű adat nyilvánosságát valamely törvényi rendelkezés nem korlátozza, illetve az általa
kezelt nem közérdekű adat (ez lehet személyes adat is) nyilvánosságáról törvény rendelkezik:
az adatigénylést teljesítse.
Az adatigénylés teljesíthetőségét és az egyes adatkörök, adatfajták nyilvánosságát az eset
összes körülményének ismeretében lehet megítélni. Az Ön által leírt információk alapján
(egyéb körülmények hiányában) az adatigénylés a személyes adatok védelmének
kötelezettségére hivatkozással elutasítható, illetve (a közérdekből nyilvános személyes adatok
kivételével) részben elutasítható.
Az adatigénylés elbírálása során mérlegelni kell, hogy az adatigényléssel érintett személy nem
tartozik-e az Infotv. 26. § (2) bekezdésének hatálya alá, amelynek értelmében: „közérdekből
nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve,
feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének
tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon
történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó
külön törvény rendelkezései irányadóak.”
Az Infotv. 1. számú mellékletének III. 2. pontja értelmében az általános közzétételi listában,
negyedévente, elektronikus formában közzé kell tenni a közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése, továbbá az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtáira és mértékére vonatkozó összesített adatokat.

A Hatóság álláspontja az, hogy első körben azt kell megvizsgálni, hogy az adatigényléssel
érintett személy ellát-e közfeladatot, illetve a nonprofit kft. által ellátott közfeladatok közül
melyek ellátásában vesz részt, illetve a munkaszerződésében melyek azok az adatok,
amelyek e közfeladat ellátással összefüggenek.
Tekintettel arra, hogy az Infotv. szabályozási rendszere az adatelven és nem az iratelven
alapul, így a munkaszerződésben szereplő egyes adatok esetében egyedileg kell eldönteni és
mérlegelni, hogy azok kiadhatóak-e, vagy azokat a kiadott másolaton felismerhetetlenné kelle tenni (Infotv. 30. § (1) bekezdése).
Mint az a fent idézett rendelkezésekben is szerepel az Infotv. 26. § (2) bekezdése a
közérdekből nyilvános személyes adatok esetében különbséget tesz az adatok
megismerhetősége és az adatok terjesztése, illetve nyilvánosságra hozatala között.
Ezen adatokat az Infotv. 26. § (2) bekezdésének figyelembe vételével lehet közzé tenni, vagyis
bárki számára elérhető módon hozzáférhetővé tenni, például internetes honlapon. A
közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének betartásával
terjeszthetőek, vagyis továbbíthatóak harmadik személyek számára, erre az adatigénylő
figyelmét is fel kell hívni.
A fentiek mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény (Ktgmtv.) is közérdekből nyilvánossá tesz számos, a köztulajdonban
álló gazdasági társaság kezelésében lévő adatot, illetve személyes adatot.
A Kgtmtv 2. § (1) bekezdése értelmében: a köztulajdonban álló gazdasági társaság a
közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a
felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a 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 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. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának
ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pontja 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.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok
alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű
egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi
közzé.
(6) A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül
különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során
döntési jogkört tartalmaz.
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A fentiek értelmében az igényelt adatok nyilvánosságát kizárólag az Infotv. 26. § (2)
bekezdése alapján kell és lehet megítélni tekintettel arra, hogy az adatok nyilvánosságát
elrendelő egyéb törvényi rendelkezés a bejelentésében leírt esetben, jelenleg nincs hatályban.
Budapest, 2020.
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