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Állásfoglalás a köztisztviselők, kormánytisztviselők számára biztosított azon juttatások
nyilvánosságáról, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv a magánszférához köthető eseményekre,
élethelyzetekre tekintettel folyósít
(…) részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
Egészségpolitikai Jogi Osztály
(…)

Tisztelt Adatvédelmi Felelős Asszony!
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
állásfoglalását kérte egy, a KiMitTud adatigénylő rendszeren érkezett közérdekből nyilvános adat
megismerése iránti igény teljesíthetőségével összefüggésben. Az adatigénylés az Emberi
Erőforrások Minisztériumnál vezetői beosztásban foglalkoztatottak havi szintű juttatásainak
(rendszeres és nem rendszeres juttatásaik, köztük a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a
jutalom, a helyettesítési díj, céljuttatások, kereset-kiegészítés, a költségtérítések és hozzájárulások
valamint a szociális jellegű juttatások) név szerinti megismerésére irányult.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjának megfelelően a kormánytisztviselők illetményadatai,
juttatásai az egyes személyek vonatkozásában személyes adatoknak minősülnek. Az Infotv. 3. §
6. pontja értelmében 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. § (2) bekezdése szerint 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 179. §-a
közérdekből nyilvános adatnak minősíti a kormánytisztviselő nevét, állampolgárságát, a
kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv nevét, ezen szervnél a kormányzati szolgálati
jogviszony kezdetét, jelenlegi besorolását, besorolásának időpontját, a kormánytisztviselő
munkakörének megnevezését és a betöltés időtartamát, a vezetői kinevezésének és
megszűnésének időpontját, a címadományozás adatait valamint a kormánytisztviselő illetményét.
Ezen adatkörön túl azonban más, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatok is
– így a köztisztviselő végzettsége, részletes munkaköre – közérdekből nyilvánosnak
minősülhetnek az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján.

Mivel közpénzek felhasználásáról van szó, az átláthatóság és ellenőrizhetőség – mint közérdek –
kiemelt fontosságú. Ugyanakkor az információszabadságnak és az információs önrendelkezési
jognak egymásra tekintettel kell érvényesülnie, így a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb
személyes adatok (Infotv. 26. § (2) bekezdés) körének meghatározásánál figyelembe kell venni,
hogy azok nyilvánossága nem sérti-e aránytalanul a magánszférához való jogot. A vezetőknek
kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így a szabadságmegváltás,
jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával
összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti, így a
Minisztérium köteles az adatigénylés ezen részét, a kért bontásban teljesíteni.
A Kttv. 152. § (1) bekezdése alapján biztosított juttatásokat azonban a közfeladatot ellátó szerv a
magánszférához
köthető
eseményekre,
élethelyzetekre
tekintettel
folyósítja
a
kormánytisztviselőnek, így azok név szerinti bontásban csak az érintettek hozzájárulásával
hozhatóak nyilvánosságra, ezért hozzájárulás hiányában kizárólag összesített formában – mint a
közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásával összefüggő közérdekű adat – adhatók ki.
Utólagos kérésére mellékelten megküldöm a Hatóság állásfoglalását, amely a közérdekű adat
megismerése iránti igények teljesítéséhez szükséges másolat készítéséért megállapítható
költségelemekre vonatkozik.
A személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyben forduljon a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz továbbra is bizalommal.
Budapest, 2012. december
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