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Tisztelt Jegyző Asszony!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
levelében arról tájékoztatott, hogy Szekszárd Megyei Jogú közgyűlése egyedi közzétételi
listáról szóló rendelet elfogadását tervezi, melyet az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) és (5) bekezdésében
meghatározottak szerint véleményezésre megküldött.
Tájékoztatom, hogy a Hatóság messzemenően támogatja a közgyűlési előterjesztést és azt a
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való alapvető jog érvényesülése
szempontjából példaértékűnek és követendőnek tartja más önkormányzatok számára is.
A rendelettervezet 2. § (3) bekezdésében foglaltak kapcsán, mely szerint „azon közérdekű, és
közérdekből nyilvános adatokat, amelyeknek a megismerhetőségét az Infotv. 27. §-ában
foglalt indokok alapján korlátozni kell, felismerhetetlenné kell tenni.” a következő észrevételt
teszem.
A Hatóság álláspontja az, hogy az Infotv. 27. § (3)-(3a) alapján létesített pénzügyi vagy üzleti
kapcsolat estében a szerződő fél neve mindenképpen közérdekből nyilvános adat, illetve az
érintett természetes személy, illetve azok az adatai, amelyek valamely törvény rendelkezése
folytán közérdekből nyilvánosak nem tehetőek felismerhetetlenné a közzététel során, például
egyéni vállalkozók közérdekből nyilvános adatai, vagy a cégnyilvánosság folytán nyilvános
személyes adatok.
Egy korábbi állásfoglalásában a Hatóság kifejtette, hogy az önkormányzat akkor jár el
helyesen, ha az érintetteket (a pályázatban, értékesítésben részt vevőket) előzetesen
tájékoztatja a közzétételre vonatkozó rendelkezésekről, illetve arról, hogy a közzététel során
a szerződő felek közérdekből nyilvános adatai interneten is nyilvánosságra kerülnek.
A fentiekre tekintettel a rendelet tervezet 4. §-ában megállapított 2014. január 1-je után kötött
szerződések utólagos közzététele esetén mérlegelni kell a magánszemélyekkel megkötött
szerződések közzétételét tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésének időpontjában az
érintett felek az adataik interneten történő nyilvánosságra hozatalának nem lehettek

tudatában, és a szerződést erre tekintettel kötötték meg (például lakás, vagy helységbérleti
szerződés) valamint arra, ha az így megkötött szerződés már nincs hatályban. Ezek a
természetes személyek joggal kifogásolhatják személyes adataik utólagos internetes
nyilvánosságra kerülését. Ezekben az esetekben adatvédelmi szempontból megoldást
jelenthet az, ha az említett szerződéseket utólag név nélkül hozzák nyilvánosságra.
Budapest, 2020. január
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