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… részére

Tisztelt …!
Ön bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság), melyben azt kifogásolta, hogy a Kft. nem teljesítette közérdekű
adatigénylését, ezért kezdeményezte a Hatóság vizsgálatát.
2020. augusztus 13-án kérte szkennelt formában megadni a Kft. valamennyi alkalmazottjának
nevét, a szervezeti rendszerükben meghatározott, betöltött beosztásuk megnevezését és az
adott beosztásra vonatkozó bruttó bért.
A Hatóság az ügyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján
vizsgálatot indított, melynek keretében megkereste a Kft. ügyvezetőjét.
Az ügyvezető 2020. szeptember 25-én kelt levelében arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy az
Ön közérdekű adatkérését 2020. augusztus 28-án a Kft. teljesítette.
Válaszában értesítette Önt, hogy „az egyes munkakörökhöz kapcsolódó konkrét bér
egyértelműen az adott személyre vonatkozó információ, az ezzel kapcsolatos igények az
Infotv. 3. § 2. pontja szerinti személyes adatnak minősülnek. Csak az ügyvezető és a
cégvezető bére közérdekből nyilvános adat”.
A Hatóság Kft.-nek megküldött állásfoglalásában kifejtette, hogy 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgtv.) 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági
társaságnak minősül „az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi
önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú
kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy
együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik”.
A Kgtv. 2. § (1) bekezdése alapján köteles a köztulajdonban álló gazdasági társaság
közzétenni a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1)
bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
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c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi 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. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának
ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pont 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.
A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű
egyéb munkavállalók esetében – így különösen azon munkakörben foglalkoztatottak, amely a
gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz – az (1)
bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat kell közzétenni [Törvény 2. § (2) bekezdés].
A város tulajdonában lévő cégek dolgozóinak fent részletezett adatai a Kgtv. alapján tehát
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, így az Infotv. közérdekű adat megismerésére
vonatkozó szabályai szerint bárki számára megismerhetőek.
A fentiekre tekintettel a Hatóság az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólította a Kft.-t,
hogy ─ a Hatóság fenti állásfoglalásának figyelembevételével ─ teljesítse a közérdekű
adatigénylését.
Az ügyvezető válaszlevelében arról adott tájékoztatást, hogy a Kft. nem alkalmaz olyan
munkavállalókat, akik önállóan vagy együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti
rendelkezésre jogosultak, illetve a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során
döntési jogkörrel rendelkeznek.
Az ügyvezető továbbá tájékoztatta a Hatóságot, hogy a helyi önkormányzat úgy döntött, egy
egységes információs felület létrehozásával kíván átfogó tájékoztatást nyújtani a lakosságnak.
Így ezen az egységes felületen szerepelteti az összes általa fontosnak vélt információt és
közérdekű adatot, beleértve a 100%-os tulajdonát képező Kft.-t is.
A fentiekre tekintettel, ─ mivel a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn ─
a Hatóság a vizsgálatot az Infotv. 53. § (5) bekezdés b) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2021. június
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