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A NemzetiAdatvedelmi es lnform5cioszabads6g Hatos6g (a tov6bbiakban: Hatos6g) megkapta az Orsz6gos
Magyar M6h6szeti EgyesUlet (a tov6bbiakban: OMME) - 2015. m6jus Scn kelt - v5laszlevel6t, amelyben
Csuja L6szl6 bejelent6s6vel kapcsolatban az al6bbitaj6koztat6st nyfltotta:

Elmond6sa szerint a bejelent6 tdbb alkalommal is az OMME-hoz fordult az6rt, hogy ,,iratbetekint6si" jog6val

6lhessen. Az OMME ezt minden alkalommal lehet6v6 tette sz6m6ra, illetdleg - peld6ul a 2014.6prilis 5-i
kiilddttgyflesi jegyz6konyv tekintet6ben - 6tadta r4sz6re a megismemi klv6nt dokumentum m5solatit. A
bejelentdt az egyesUlet t6bbszdr is t6jekoztatta an6l, hogy milyen m6don ismerheti meg a mrjk6des6vel
kapcsolatos iratokat, valamint hogy a KUld6ttgyfil6s hat6rozatai megtal6lhatoak a www.omme.hu oldalon.

Az Ugyben a Hat6s6g SllSsfoglal6sa a kovetkez6:

1. Magyarorsz6g Alaptdrveny6nek Vl. cikk (2) bekezd6se kimondja, hogy mindenkinek joga van a k6z6rdekfi
adatok megismer6s6hez 6s terjeszt6s6hez. Az inform6ci6szabadsdg elsodleges rendeltet6se az Allam
Stl6thatos6g6nak biztosit6sa. Az Alkotm6nybir6s5g a 321992. (V. 29.) AB hat6rozata 6rtelm6ben ezen
alapjog ,Jehet6v6 teszi a vdlasztoft n6pk6pvi*leti testtilete( a vegrehajto hatalom, a kdzigazgatds
jogszeriiseg1nek 6s hatdkonysagdnak ellen6z6set, serkenti azok demokrctikus mhked6sef'. A kdzhatalmi
ddnt6shozatalra gyakorolt ellen6z6s ugyanis csak akkor lehet sikeres 6s hatekony, amennyiben az
6l lampolg5rok meg ismerhetik a szUkseges inform6ciokat.

A kdz6rdekrl adatok megismer6s6hez 6s terjesztesehez valo jog m6sr6szt gyakran el6k6rdese es
kiindul6pontja egy m6sik alapjog, a szabad v6lem6nynyilv5nitdshoz val6 jog gyakorl6s6nak (34/19%. (Vl.

24.) AB hat5rozat). A kdz6letben valo r6sar6tel, vagyis a kozUgyekkel, az 6llami 6s 6nkorm6nyzati szervek
mUkodesevel, illetue hat6konys6g6val kapcsolatos velem6ny kialakit6sa 6s kinyilv5nit6sa ugyanis
elk6pzelhetetlen lenne akkor, ha az 6rintett szervek eltitkolhatndk, vagy a saj5t bel6tSsuk szerint tehetnek
hozzil5rhelov6 a kdz6rdekrl adatokat. ,fi nyift, 1ttetszd 6s ellen6izhet6 kdzhatalmitevekenyseg, 6ltal6ban az
1llami szeruek 6s a vegrehajt6 hatalom nyilvdnossag el6tti mfikcdese a demokratizmus egyik alapkdve, a
jqdllami illlamberendezkedes gamncidja. "

Az Alapt6rveny 38. cikke 6rtelm6ben az 6llam 6s a helyi dnkorm6npatok tulajdona nemzeti vagyon. Vagyon
alatt 6rtendoek t6bbek k6zdtt az Allam 6s a helyi dnkormSnyzatok tulajdon5ban levd dolgok, p6nzUgyi

eszkozok, vagyoni 6rt6kkel rendelkez6 jogok, t6rsas6gi r6szesedesek. Az 6llam 6s a helyi dnkorm6nyzatok
tulajdon6ban 6116 gazd6lkod6 szervezetek tdrvenyben meghat6rozott m6don, 6n6lloan 6s felel6sen
gazdSlkodnak a t6rvenyesseg, a c6lszerUs{; 6s az eredm6nyesseg k6vetdlm6nyei szerint.
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Az Alaptorv6ny emlitett cikke a kozpenzekkel val6 gazdalkodas drtlathat6sig6nak kdvetelmenyet, a 39. cikk

IZJ Uetezaese peOig a k6zp6mekre 6s a nemzeti vigyonra vonatkoz6 adatok koz6rdek( adatta min6sit6set

l=flotrnanyo" ..ri,gra'emefte. E*enfi,[a] kdzpenzekket gazditlkd6 minden szeruezet kotebs a nytuilrnssfo

im a"iarani, k1zpenzeke vonbi*ozo gazdittkditsdval. A k6zp6nzeket 6s a nemzeti vagyofi az

ittatnrtOug 6s a kdzebt tisztasegenak elve szeint kelt kezetni. A k6zpdnzekrc 6s a nermeti vagyonn

von atkoz6 adatok kdzedekl adatok."

Az AtkotrnSnybk6sag a 21D013. (Vll. 19.) AB hatarozatban kifeitette, hogy- ? .k63penz9!ye 
6s a nemzeti

u.gy;n;6 ,;n;t or6inform6ci6k koierdek0 adatk6nt t6rt6n6 alaptdrv6nl min6sit6s6nek c6lja az dtl6fiat6sAg

6s-j fOz6tet tisztasaga elv6nek biztosit Asa. ,,Ez az etv - a Nemzeti hituallisban fqlaltakat figyelembe v6ve -
nem c5;1k a kozpenzek 6s a nemzeti vagyonn vonatkoz1, hanem 6ftal6ban veve a kozfeladatok ell4t4sAval

osszefuggl Aaok *ezel6sf- szempontiiid is innyadi. " Az atlathat6sfu es a koz6let tisztasAga ugyanis a

;;tfi;'[;dgra demokratikus adm mtitoaesen6r egesz6vet, 5ltalSnoss6gban a kozfeladatok elbtasaval

["ii*t"tot ilapt6rv6nyi kovetelm6ny, amelynek 6rvenyre juttatesara - t6bbek kdzdtt - a koz6rdek:i adatok

megismeresehez es terjesztesehez val6 alapvet6 jog hivatott.

Az adatnyilv5noss5ggal dsszefuggesben azonban az Alkotm_dnybir6sdrg, nem. elfuedett meg puM6n az

nLptOrveiry vtiveg6iek szigoni-5rtelmez6sevel. A 30262015. (1. 9.) AB hat6rozatban_ ugyanis a testUlet

mebatfapit6ta, n$y ,yap edptlweny 39. cikk (2) bekezdesdb1t - kiloniisen annak dolso mondatirbol - [.. ]
"g';i,birfrrn'Xoiei"r*, 

nqy a iazedek(t adatszolgaftatls kdtelezefts*.le nem fliSSv6lye annak, hqy
iizedekfr edatd birtd46 

-szeruezet 
milyen szedipusba taftozik, milyen tulaidonban van, milyen

teiiien|*get Wa, a kbzddek1 adatszdgeltafis'a innyuh kdelezett#get (nmageban rnegtercmti az a

t6ny, hogy a sernrezet k6z6rd*fi a&bt bitbkol."

2. A k6reladatot ellAt6 szervek dtl6rthat6sdga tobb pill6ren alapszik. Az egyik legfontosabb ezek k6zul az

lnfotv. lll. fejezet6ben szab6lyozott egyedi adatigenyles.

Az lnfotv. 3. S 5. pontia ertelm6ben k6z6rdek0 adal ,,az illtami vagy helyi 
'nkomdnyzati 

feladatot, valamint

lqszab6lybin iegiaterczott egy6b klzfeldatot ell6t6 szeN vay szemdlY kezel0seben l6v6 6s
'tive*eny'segAe vdatkoz| vagy 

-i1zfeladabnak 
ell1tdsaval lsszefugge$en keletkezett, a szem6lyes dat

fqah; aE nem e56., bermilyen nfrdon vagy formAban rbgzitett infamdc:a t1ao1 .isrnerc!, fitggdlenul

kizellsenek mdj6td, ondlt1 vqy gyafternqiyes iellegetdl, iW kubn1g",n a habskdne- ilbtekes5eqrc'

szeyezeti fe6pit1se, szaknai teiekiiyi:egrc, annak ercdndnyes*gde is kiteriedd 6rtdkel6sde, a birtokoft

adatfajtilkra bs a mfikddd sabatyoz, i<Nszabalyokrc, vatamint a gazddlkoddsra, a megkotd
szezddd*krc vonatkoz1 da('.

A nyituanos adatok mSsik csoportj5ba a kdz6rdekb6l nyilv6nos adatok tartoznak. Az lnfotv. 3. $ 6. pontja ebbe

a kctrbe sorol a kdzerdeku adat-fogalma ala nem tartoz6 minden olyan adatot, amelynek nyilv6noss6gra

hozatal5t, megismerhet6s6g 6 vagy hozirterhet6v6 tetelet torv6ny k6zerdekb6l elrendeli. Kdzerdekb6l

nyilv6nos aOatik ez6rt ak6i szemeiyes adatok is lehetnek. Az lnfotv. pr6ld6ul maga is elrendeli, hogy ,,a

i1la"a"tA elEtto szeru feldat- 6i hataskCtftben elj1ro szendly neve, feladatkde, munkakCte, vezetdi

mqbizisa, a kozfetadat etbtesvat 6sszefagg6 egy6b szem6lyes adata, valanint azok a szemalyes adatai,

amelyek megismerhetlseget toNeny el6i4a'l nyilv6nosak [lnfotv. 26. $ (2) bekezdes].

Az lnfotu. 26. g (1) bekezdese irja el6 k6z6rdekfl es a kozerdekbrjl nyitu5nos adatok megismerhet6segenek

Attal5nos k6telezettsfuet. Eszerint az Allami vagy helyi 6nkormSnyzati feladatot, valamint jogszab6lyban

meghatarozoft egyeb iOzfetadatA el6t6 szenrnek vagy szemelynek lehet6v6 kell tennie, hogy a kezeles6ben

evd fOzerOefU idatot es k6zerdekt6l nyilv6nos adatot ene iranyul6 igeny alapj6n b6ki megismerhesse.
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Az lnfotv. 28.S (1) bekezd6se 6rtelm6ben ,,kdzdrdekl adat megisnefte innt sz6ban, ir^sban vary
eleld,onikus titon berki igenyt nyqhat be. A kdz6rdekbd nyitu1nos ddok negisneftsl-,rc a kazedekti
adatd< megisnereere vonatkoz' rcndelkez,@ket kell allalmazni." A kozerdeku adat megisrxedsere
ir6nyul6 igenynek az adatot kezel6 kdzfeladatot ell6t6 szerv az ig6ny tudom6s6ra jdasA k0vet6 legrOvidebb
id6 alatt, legfeljebb azonban 1 5 napon beltil tew eleget firrfotv. 29. S (1) bekezd6s].

Az lnfotv. 30. $ (2) bekezdese kimondja, hogy az adatigenylesnek kdz6rthetd form6ban 6s - amennyiben ezt
az adatot kezel6 k6zfeladatot elldt6 szerv arSnytalan neh6zsdg n6lk0l teljesiteni k6pes - az (76nyl6 6ltal kiv6nt
technikai eszk6zzel, illetve modon kell eleget tenni. ,Ha a k6ft adatot kq1bban m6r elel<tronikus fomeban
ryilv4nossagra hozt6k, az @6ny teljesithetd az adatot brtahaz6 nyilvdnos fon6s megjelol1dvel is."

A kdzerdekfi es k6z6rdekbril nyiManos adatok megismeres6re ir6nyul6 ig6nyek teljesitese ugyanakkor
bzonyos, az lnfotv.-ben pontosan k6rUlhatdrolt esetekben szuksegesse teszi a kMeladatot ellat6 szerv 6s az

adatQenyl6 egyiittmftodeset. llyen peld6ul az lnfotv. 28. S (3) bekezdes6ben foglatt eset, amely lehet6v6

tevi, hogy nem egy6rtelm( adatigenyles eset6n a k0zfeladatot ell6t6 szerv felhivja az ig6nyl6t igeny6nek
pontositSs6ra. TovAbb6, ha az adatQ6nyl6s jelent6s terjedelm(, illetue nagysz6m[ adatra vonat(ozik, a
legfeljebb 15 napos hat6rid6 egy alkalommal meg 15 nappal meghosszabbithat6. En6l az igenyl6t az ig6ny
kezhear6tel6t k6vet6 8 napon bel0ltejekoztatni kell flnfotv. 29. $ (2) bekezd6sl.

Az lnfotv. 29 S (3) bekezdese ugy rendelkezik, hogy az adatokat trartalmaz6 dokumentumrcl vagy

dokumentumreszr6l, annak tarol5si m6djd(61 ftlggetlenUl az ig6nyl6 mSsolatot kaphat. A Hat6sdg ezzel
kapcsolatban felhivja szives figyelmet ana, hogy a magyar jogrendverben az egyes dokumentumok
vonaU<oz6s5ban azonban nem az iratelv, hanem az adatdv erv6nyesiil. Ez aztjelenti, hogy egy dokumerrtum

eg6sze nem min6sUlhet dont6st el6keszit6nek, hanem kiz6r6lag az abban szereplti adatok. Ez mag56l u.
Alaptdrv6nyb6l es az lnfotv. fogalomhaszndlatabol is egyertelm[ien k6ve0<ezik. K6vefl<ezeskeppen,

amennyiben a kdzerdekU adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 eltal meg nem ismerhet6 adatot is
tartalmaz, a mSsolaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenne kell tenni flnfotv. 30. S (1) bekezdes].

Az inform6ci6szabads6g mint alapjog azonban nem abszolut jelleg(. Ez aA jebnti, hogy korlitoz5snak
vethet6 al6, illetve bizonyos esetekben ak6r ki is zArhalo a k6zdrdek0 vagy koz6rdekb6l nyilv6nos adatok
megismerhet6sege. A nyilv6noss6g korlitozds6nak eseteit az lnfot't. 27. es 30. $a lar+almaza. Az
informdci6szabadsAg t6rvenyes korlatai a kdvet(ez6k:

- nem koz6dekb6l nyitu6nos szem6lyes adatok;
- min6sitett adatok finfotv. 27. S (1) bekezd6s];
- bizonyos, tOrv6nyben meghat6rozott 6rdekek v6delme miatt meg nem ismerhet6 adatok llnfotv. 27. S

(2) bekedesl;
- iizleti titok finfotu. 27. $ (3)-(3b) bekezdes];
- vedett ismeret [Rk. 2:a7. $];
- az Eur6pai Uni6 jelent6s pemUgy- vagy gazdasdgpolitikai erdekenek vdlelme miatt, uni6s jogi aKus

alapjan meg nem ismefiet6 adatok [lnfotv. 27. S (5X6) bekezdesek];
- d6ntds megalapozAsdt szolg6l6 adatok;
- a k6reladatot ell6t6 szerv gazdAlkod6s6nak 6tfog6, vdmlaszint(, illetve tdebs ellen6zes6re

ir6nyul6 adatigenyles finfotv. 30. $ (7) bekezdes].

A kozfeladatot ella(6 szeNeknek azonban igen jelent6s kotelezetts6gei vannak az adatpenyl6s megtagad6sa

eset6n is. Az tnfotu. 30. s (3) bekezd6se el6irja, hogy ,[a]z ig6ny teliesit4s,rek meglagad^sad, annak

indokaivat, valamint az ig6nyt6t e titv1rry alapjdn mqillet6 jqavoslati leheto*gel<r5l val6 tdi6koilatdssal

Wutt 8 napn betlt irdsan vagy - ha az ig6nyben eleldronikus bvelez1si citrtet kdzdlte - ebltuonikus
levelben dftesiteni kell az k16nyl6t'.



3. Az Alapt6rveny es az lnfotv. id&ett rendelkez6seire figyelemmel a Hat6s6g az alAbbi meg6llapit6sokat

teszi a vizsgaft Uggyel 6sszeftggesben:

A Magyar M6h6szeti Nemzeti Program alapj6n a 201y2016 k6z6tti vegrehajt6si id6szakokban a kdzponti

ktilt$'vet6s, valamint az eurOpii NlezogazAasigi Garancia Alap t6rsfinansziro4s6b9l 
. 
megval6sul6

temog'aasof igenybevetelenek szab6lyair6i v6l6 118t2013. (Xll. 16.) W rendelet (a lw6bbiakban: VMr.)

t6bb fieVen is 
-megemliti 

az OMME-I mint a t6mogat6sok igenybev6teleben k6zrem(kod6 szervezetet. Ebb6l

kOveil<ez6en az OUtUe - az lnfotv. szerinti - kozfeladatot ellit6 szervnek min6sill, 6s igy - az lnfotv.-ben

meghat5rozott kivetelekkel - kdteles eleget tenni a kezel6s6ben l6v6 es a Wr.-ben meghatarozott

k6ieladat6ra vonatkoz6 vagy ell6t6sdval Osszefuggesben keletkezett koz6rdek( es k6zerdekbdl nyilvSnos

adatok meg ismer6s6re ir6nyul6 k6relmeknek.

Az OMME ugyanakkor a kdzfeladaten kivul es6 tevekenys6g6vel kapcsolatos adatok megismerhet6ve

t6tel6re azonbin nem az lnfotv., hanem a PoSAri t6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny, az egyesiil6si

jogr6l, a k6zhaszn0 jogAllSsr6l, valamint a civil szervezetek mUk6d6s6r6l es tdmogatdsarol sz6l6 2011. 6vi

b[XiV torveny, a civil szervezetek bk6sagi nyilv6ntartdsdrr6l & u. *el6sszefirgg6 elj6risi szabdlyok6l

sz6l6 201 1. 6vi CU(MI. t6rv6ny, valamint az egyesUlet bels6 szabdlyzatai vonatkoznak.

Mivel - a rendelkez6sre 6116 adatok alapj6n - a bejelent6 nem az OMME kdzfeladd6nak ell6t6s6val

kapcsolato6 k6z6rdekfi 6s k6z6rdektxll nyiMenos adatokat kivanta megismemi, valamint az OMIIIE minden

eszkOzzet igyekezett a trejelent6vel egytffnUt<Oani, a Hat6s6g meg5llapitotta, hogy Csuia L6szl6 kozerdekfi

vagy a kOi6mekb6l nyifu6nos addok megismer6sehez ftiz6d6 jogdrnak gyakorl6s6val kapcsolatban nem

kdvetkezett be jogserelem.

A Hat6sag a vizsg6latot az lnfotu. 53. S (5) bekezd6s a) pontja alapjirn megszunteti.

A Hat6sag ggyanakkor felhivja szives figyelm6t, hogy az OMME a Wr.-ben meghatdrozott k6zfeladataita

ir6nyul6 kdzerdek( adatig6nyleseknek koteles eleget tenni az lnfotv.-ben meghatArozott m6don.

Budapes{, 20'15. nejus,Z{.

Udvozlettel:

c. egyetemi tanar
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