A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők fizetése, jutalma, juttatásai,
közérdekű adatnak számítanak-e?
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Tisztelt […] Úr!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
levelében arról kért tájékoztatást, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők
fizetése, jutalma, juttatásai, közérdekű adatnak számítanak-e, adatigénylésre a jegyző ezt
köteles-e közölni Önnel. A köztisztviselőknek kötelezően jár-e a nyelvvizsga pótlék (például
francia nyelv miatt)?
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja alapján 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.
Ugyanezen § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá
nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Az Infotv. 26. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a
továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott
kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) 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.
Az Infotv. 32. §-a alapján a 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.
Az Ön kérdésére a válasz az, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó egyes adatok, nem
közérdekű, hanem közérdekből nyilvános adatok. Az Infotv. 28. § (1) bekezdése arról is
rendelkezik, hogy a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus
úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű
adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 226. (1)
bekezdése és 227. §-a szerint:
(1) A közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit
az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
227. § (1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik,
a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, illetve a képviselő-testület gyakorolja.
A Kttv. 179. §-a alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül
a) a kormánytisztviselő neve,
b) a kormánytisztviselő állampolgársága,
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv neve,
d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,
e) a kormánytisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja,
f) a kormánytisztviselő munkakörének megnevezése és a betöltés időtartama,
g) a kormánytisztviselő vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h) címadományozás adatai,
i) a kormánytisztviselő illetménye.
A törvény erejénél fogva tehát a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére
vonatkozó adat közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri
hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az illetményre vonatkozó
adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában szereplő, az egyenlő bánásmód
követelményét és érvényesülését előíró szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba
beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett
egyéb járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek mellett –
az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra vonatkozó egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését is.
A nyelvvizsgák kérdésében történő állásfoglalás nem tartozik a hatáskörömbe. Ám
tájékoztatom, hogy a Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján:
„az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke
nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.”
Tehát francia nyelvből alanyi jogon jár a kormánytisztviselőnek (és a köztisztviselőknek is) a
nyelvvizsgapótlék. Az illetményalap összege jelenleg 38.650 forint.
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.
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