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Akár a munkánkat, akár a magánéletünket nézve, mindennapjaink fontos 
részévé váltak az Általános Adatvédelmi Rendelet (angol kifejezéssel élve: 
General Data Protection Regulation, azaz GDPR) előírásai, amely az első olyan 
átfogó adatvédelmi szabályozás, ami az Európai Unió összes tagállamában 
hatályos. Jelent-e valamit ez az adatvédelem a közérdekből nyilvános adatok 
esetén, a köztisztviselők mint természetes személyek személyes adatainak 
nyilvántartására vonatkozóan, valamint a hazai szabályozás szerint, milyen 
adatszolgáltatási kötelezettségei vannak a jegyzőnek?Az adatkezelés célját uniós vagy tag-

állami jogban kell meghatározni. A GDPR 
rendeletnek a személyes adatok keze-
lésének jogszerűségére vonatkozó álta-
lános feltételeit ezen túlmenően a tagál-
lami jogszabályok pontosíthatják, azaz 
az adatkezelő megjelölésére vonatkozó 
pontos szabályokat, az adatkezelés tár-
gyát képező személyes adatok típusát, az 
érintetteket, azokat a szervezeteket, ame-
lyekkel a személyes adatok közölhetők, 
az adatkezelés céljára vonatkozó korláto-
zásokat, az adattárolás időtartamát, va-
lamint egyéb, a jogszerű és tisztességes 
adatkezelés biztosításához szükséges in-
tézkedéseket is meghatározhatják.

A magyar szabályozás a képviselő-tes-
tület hivatala esetén a közszolgálati alap-
nyilvántartásban szereplő személyes ada-
tok védelméért, az adatkezelés jogszerű-
ségéért, a kötelező adatszolgáltatásokért 
a jegyzőt, főjegyzőt jelöli meg felelősnek.

Az adatkezelés általános szabályait a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
kormánytisztviselőkre vonatkozó rendel-
kezéseknek a közszolgálati jogviszony-
ban álló köztisztviselőkre vonatkozó VIII. 
fejezetben, illetve a közszolgálati ügyke-
zelőkre vonatkozó IX. fejezetben foglalt 
eltérések figyelembevételével kell megfe-
lelően alkalmazni. Mindezekre tekintettel 
jelen cikkben – a fenti eltérések figyelem-
bevételével – a Kttv.-ből idézett jogszabá-
lyi hivatkozások szövegétől eltérően min-
denhol köztisztviselőt, illetve közszolgá-

lati jogviszonyt említünk, amely alatt ter-
mészetesen az ügykezelőket és magát a 
jegyzőt, főjegyzőt is érteni kell.

Az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
3. § 2. pontjának megfelelően a köztisztvi-
selők 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 nyil-
vánosságra hozatalát, megismerhetősé-
gét 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, fel-
adatköre, munkaköre, vezetői megbízása, 
a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a szemé-
lyes adatai, amelyek megismerhetőségét 
törvény előírja. A Kttv. 179. §-a közérdek-
ből nyilvános adatnak minősíti a köztiszt-
viselő nevét, állampolgárságát, a köztiszt-
viselőt alkalmazó államigazgatási szerv 
nevét, ezen szervnél a közszolgálati jog-
viszony kezdetét, jelenlegi besorolását, 
besorolásának időpontját, a köztisztviselő 
munkakörének megnevezését és a betöl-

tés időtartamát, a vezetői kinevezésének 
és megszűnésének időpontját, a címado-
mányozás adatait, valamint a köztisztvise-
lő illetményét.

A Kttv. 13. § (2) bekezdése – az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesülé-
se érdekében – az illetmény fogalmába 
sorol minden, a közszolgálat alapján köz-
vetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbe-
li és természetbeni juttatást is. A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (továbbiakban: Hatóság) állás-
pontja szerint az illetményre vonatkozó 
adatok körét tágan kell értelmezni, ab-
ba beletartoznak a közszolgálati jogvi-
szonyra tekintettel, illetve azzal össze-
függésben szerzett egyéb járandóságok, 
juttatások is, úgy mint a jutalom, célpré-
mium pontos összege, a döntést megho-
zó személy neve, az odaítélés eljárásnak 
a menete, a döntést orientáló szempon-
tok, amelyek a közfeladatot ellátó szemé-
lyek munkájával szorosan összefügge-
nek, hiszen annak jutalmazására irányul-
nak. (NAIH/2016/244/4/V. számú jelentés 
– Közzététel dátuma: 2016. 06. 10. https://
www.naih.hu/ informacioszabadsag-
allasfoglalasok,-jelentesek.html)

A Kttv. 226. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint a köztisztviselőkre, a Kttv. 239. § (1) 
bekezdés szerint az önkormányzati főta-
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nácsadóra, tanácsadóra, a Kttv. 240. § (2) 
bekezdése szerint a közszolgálati ügyke-
zelőkre, a Kttv. 246. § (2) bekezdése sze-
rint a jegyzőre is alkalmazni kell a 179. § 
rendelkezéseit, így a fent felsorolt szemé-
lyes adatok mindenképp közérdekből nyil-
vános adatnak minősülnek. Az Infotv. 26. § 
(2) bekezdése speciális törvényi rendel-
kezés a jogállási törvényekhez képest, 
így azon fordulata alapján, amely szerint 
a közfeladatot ellátó szerv feladat- és ha-
táskörében eljáró személy közfeladatának 
ellátásával összefüggő egyéb személyes 
adata közérdekből nyilvános jogalapot te-
remt a köztisztviselők illetményén túl: a ju-
talom, a jubileumi jutalom, a végkielégí-
tés összege, annak kifizetésének jogcíme, 
ideje, a kiutalásról döntő személy vagy 
testület megnevezése.

Ezen adatkörön túl azonban más, a 
közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adatok is – így a köztisztviselő 
végzettsége, részletes munkaköre – köz-
érdekből nyilvánosnak minősülhetnek az 
Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján.

Az illetmény, jutalom, végkielégítés ösz-
szege mint adat tekintetében a közpénzek 
jogszerű felhasználásáról van szó, az át-
láthatóság és ellenőrizhetőség – mint köz-
érdek – kiemelt fontosságú, hiszen az 
Alaptörvény, amely minden, a közpénzek-
re és a nemzeti vagyonra vonatkozó ada-
tot közérdekű adattá minősített, a nyilvá-
nosságot, az átláthatóságot tette fősza-
bállyá. Az Alaptörvény 39. cikke (2) bekez-
dése így rendelkezik: „A közpénzekkel gaz-
dálkodó minden szervezet köteles a nyilvános-
ság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 
gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti 
vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságá-
nak elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és 
a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérde-
kű adatok.”

Ugyanakkor az információszabadság-
nak és az információs önrendelkezési jog-

nak egymásra tekintettel kell érvényesül-
nie, így a közfeladat ellátásával összefüg-
gő egyéb személyes adatok [Infotv. 26. § 
(2) bekezdés] körének meghatározásánál 
figyelembe kell venni, hogy azok nyilvá-
nossága nem sérti-e aránytalanul a ma-
gánszférához való jogot.

A köztisztviselő részére a képviselő-
testület rendeletben további egyéb, visz-
szatérítendő, illetve vissza nem térítendő 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokat, szociális és kegyeleti támo-
gatásokat állapíthat meg. Ilyen juttatás le-
het különösen:

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási 
támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, to-

vábbképzési, nyelvtanulási támoga-
tás,

g) üdülési támogatás.

Ezen juttatások összege a közfel-
adat ellátásával összefüggésben keletke-
zett személyes adatnak minősül, azt bár-
ki megismerheti, így a jegyző köteles az 
adatigénylés ezen részét, a kért bontás-
ban teljesíteni. Azonban a fenti Kttv. 152. § 
(1) bekezdése alapján biztosított juttatá-
sokat a közfeladatot ellátó szerv a magán-
szférához köthető eseményekre, élethely-
zetekre tekintettel folyósítja a kormány-
tisztviselőnek, így azok név szerinti bon-
tásban csak az érintettek hozzájárulásá-
val hozhatóak nyilvánosságra, ezért hoz-
zájárulás hiányában kizárólag összesí-
tett formában – mint a közfeladatot ellátó 
szerv gazdálkodásával összefüggő közér-
dekű adat – adhatók ki.

Egy közfeladatot ellátó szerv alkalma-
zottainak azonban nem mindegyike esik 

az Infotv. 26. § (2) bekezdésének hatá-
lya alá, hanem csak azok, akiknek te-
vékenysége az adott közfeladatot ellá-
tó szerv jogszabályban nevesített fel-
adatkörébe tartozik. A közfeladatot ellátó 
szerv ilyen működéséhez tartozik minden 
olyan tevékenység, amelynek végzésé-
re az adott szervet jogszabály feljogosítja 
vagy kötelezi. A korábbi adatvédelmi biz-
tosi gyakorlathoz hasonlóan nem alanyai 
az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezésnek azok az – akár az egyes 
jogállási törvények alapján, akár a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – 
alkalmazottak, akiknek a tevékenysége 
nem kapcsolódik közvetlenül a szerv köz-
hatalmi feladatainak ellátásához. Így töb-
bek között a közhatalmi döntések megho-
zatalában nem vesznek részt, sem mint 
a döntések előkészítői, sem mint döntés-
hozók (a közfeladathoz közvetlenül nem 
kapcsolódó adminisztratív feladatokat el-
látó munkatársak, takarító és karbantartó 
személyzet, portás, gépkocsivezető, biz-
tonsági személyzet).

A közalkalmazottak adatkezelésének nyilvánossága

A közalkalmazotti alapnyilvántartás a 
munkáltatót terhelő munkajogi, adójogi 
és társadalombiztosítási kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges adatokat tar-
talmazza, ideértve a fennálló jogviszony-
nyal kapcsolatos adatok mellett az előz-
mény jogviszonyokkal kapcsolatos egyes 
(pl. a besorolás szempontjából jelentős) 
adatokat is. A nyilvántartandó adatok kö-
rét a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiak-
ban: Kjt.) 5. számú melléklete tartalmaz-
za. Külön törvény további adatok nyilván-
tartását is előírhatja. A személyes adatok 
kezelése alapulhat az érintett közalkalma-
zott hozzájárulásán is [Info tv. 5. § (1) be-
kezdés]. Egyes adatok nyilvánosak, ame-
lyeket a közalkalmazott beleegyezése nél-
kül is bárki megismerhet. A Kjt. 83/B. §  
(1) bekezdése alapján létrehozott közal-
kalmazotti alapnyilvántartás a Kjt. 5. szá-
mú mellékletében meghatározott adatai 
közül – ugyanezen szakasz (2) bekezdé-
se szerint – a munkáltató megnevezése, a 
közalkalmazott neve, továbbá a besorolá-
sára vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta 
és beleegyezése nélkül nyilvánosságra le-
het hozni. A köztisztviselőkhöz hasonló-
an a közalkalmazottak is közfeladatot el-
látó szerv feladat- és hatáskörében eljáró 
személynek minősülnek, így a közfeladat 
ellátásával összefüggő személyes adataik 
közérdekből nyilvánosak.

Azon alkalmazottak esetében, akik 
sem a Kttv., sem a Kjt. hatálya alá nem 
esnek – külön törvény rendelkezése hiá-
nyában –, az Infotv. 26. § (2) bekezdése 
alapján dönthető el, hogy a nevükre, be-
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osztásukra, valamint a jutalmazásukra vo-
natkozó adat közérdekből nyilvános adat-
nak minősül-e. A korábbi adatvédelmi biz-
tosi gyakorlat szerint az önkormányzati, 
önkormányzati tulajdonú, vagy az önkor-

mányzat kezelésében lévő szerveknél ve-
zető beosztásban lévő személyek eseté-

ben a beosztásra, valamint a 
juttatásra vonatkozó adatok 

az Infotv. 26. § (2) bekez-
dése alapján közérdek-

ből nyilvános adatnak 
minősülnek, mivel 

az önkormányza-
ti szerv így tehet 
eleget az Infotv. 
32. §-ában szabá-

lyozott tájékoztatási 
kötelezettségének, il-

letve a közpénzek felhasz-
nálásának átláthatósága is 

ekként valósulhat meg.
Összefoglalóan tehát az Infotv. 

32. §, illetőleg 26. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak érvényesítése – vagyis 
a közfeladatot ellátó szerv vagy sze-

mély feladatkörébe tartozó üggyel kap-
csolatosan a közhatalom működésének 
átláthatóságának biztosítása – céljából 
bárki számára megismerhetőek a közér-
dekből nyilvános személyes adatok, így a 
köztisztviselők neve, illetménye, a jubileu-
mi jutalom összege, a kifizetés időpontja, 

a kiutalásról döntő személy, szervezet, az 
odaítélés eljárásának a menete, valamint 
a döntést orientáló szempontok is.

Az Infotv. 26. § (2) bekezdés alapján 
közérdekből nyilvános adatok tekinteté-
ben fontos kiemelni, hogy a megismeré-
sükre ugyan a közérdekű adatok megis-
merésére vonatkozó szabályokat kell al-
kalmazni, de ezen adatok személyes adat 
jellege is megmarad, az adatvédelem 
legfontosabb garanciája: a célhoz kötött 
adatkezelés elve tehát ezen adatok kap-
csán is alkalmazandó. Az adatkezelés 
célja ezen adatok tekintetében ugyanaz, 
mint a közérdekű adatok nyilvánosságá-
nak és a 26. § (2) bekezdés célja: a köz-
hatalom gyakorlásának, a közügyek inté-
zésének és ezzel összefüggésben a köz-
pénzek felhasználásának átláthatósága 
és nyilvánosság általi kontrollja. E célok 
tehát korlátot szabnak az Infotv. 26. § (2) 
bekezdés alapján kezelt személyes ada-
tok tekintetében is, azok nem használha-
tók fel visszaélésszerűen, például vala-
mely konkrét személy elleni – közfelada-
tával össze nem függő – személyes táma-
dásra, vagy személyes konfliktusok keze-
lésére. 

ÚJ FOLYÓIRAT!

hvgorac.hu/sportjog

SPORTJOG

ELŐFIZETÉSI DÍJ: 

18 000 Ft 
(évi négy nyomtatott lapszám)

J O S Z 

www.jegyzo.hu JEGYZÕ ÉS KÖZIGAZGATÁS 2019/6  l 23

A D A T V É D E L E M 


