
 

 

 

A NAIH 
közleménye  

a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági 
társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról szóló ajánlásáról 

 
A NAIH általános ajánlást fogalmazott meg a jogalkalmazók számára azzal a céllal, hogy a 
nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok 
adatainak nyilvánossága és az üzleti titok, az üzleti érdek konfliktusának feloldásában támpontot 
nyújtson.  
 
A közpénzből létrehozott, azzal gazdálkodó piaci szereplő cégek szervezetének, gazdálkodásának 
nyilvánosságához fűződő közérdek és ezen cégek üzleti érdekének összeütközése az 
információszabadság területén mind az adatvédelmi biztosi gyakorlat, mind a bírói gyakorlat 
kiemelkedő kérdése volt. 
 
A NAIH már egy korábbi közleményében is felhívta arra a figyelmet, hogy a jelenlegi jogszabályi 
környezet nem csak arra helyezi a hangsúlyt, hogy valamely szerv, személy jogszabályban 
meghatározott tényleges közfeladatot lát-e el, hanem a nemzeti vagyonnal való rendelkezés és 
gazdálkodás tényére. Ily módon irrelevánssá vált az állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok azon „védekezése” a közérdekű adatigénylés teljesítésének 
kötelezettségével szemben, amely szerint ők nem közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, mert 
nincs jogszabályban meghatározott feladatkörük. Az új jogszabályi környezet tehát rendezte a 
régóta húzódó jogértelmezési nehézséget, így biztosította a nemzeti vagyon felhasználásának 
szélesebb körű átláthatóságát. Mivel azonban a törvényi szabályozás nem tesz különbséget az 
Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervek között, a nyilvánosság ugyanolyan foka vonatkozik egy 
közhatalmi szervre és egy állami részesedéssel működő piaci szereplőre.  
 
Az ajánlás rámutat arra, hogy az üzleti adatok, információk titokban maradásához fűződő 
méltányolható érdek az állami tulajdonban lévő vagy többségi állami részesedéssel működő 
gazdasági társaságok esetében is fennállhat. A nyilvánosság nem eredményezheti azt, hogy a 
piaci versenyre gyakorolt hatása révén a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező 
szereplőt üzleti érdekeiben aránytalan hátrány érje, és hatékony működése ellehetetlenüljön. 
 
A nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok 
átláthatósága és üzleti érdeke között „a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és 
gazdaságos cél” szem előtt tartásával kell egyensúlyt tartani. Ezt az elvárást a jogértelmezéssel 
szemben az Alaptörvény is megfogalmazza.  
 
Az ajánlás a www.naih.hu oldalon olvasható. 
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