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2022. október 17-én “Főváros brüsszeli képviselete vezetőjének szerződése, költségei” tárgyban beérkezett 

közérdekűadat-igénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata brüsszeli képviseletével kapcsolatos költségek kimutatását levelem 

mellékeleteként megküldött táblázat tartalmazza. 

Tájékoztatom, hogy a képviseletvezető, illetve a képviselet részéről szerződés nem került megkötésre, mivel 

a képviselet működéséhez kapcsolódó szerződéseket a Főpolgármesteri Hivatal, mint szerződő fél kötötte. 

A képviselet vezetőjének és munkatársainak munkabérére, költségtérítésére, egyéb költségeire vonatkozóan 

tájékoztatom, hogy a kért adatok közül a munkatársak nevét nem szerepeltettük, figyelemmel arra, hogy Ön 

az adatigénylés olyan módját választotta, amely révén az igényelt közérdekből nyilvános adatok 

szükségszerűen az interneten bárki számára hozzáférhetővé válnak. Ezzel kapcsolatban arra hívom fel a 

figyelmet, hogy noha az adatkezelő a közérdekből nyilvános adatokat az azt igénylő számára köteles kiadni, 

azok terjesztése, további felhasználása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános 

adatvédelmi rendelet) is figyelemmel csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, azaz célhoz kötötten 

történhet. Ezért az adatkezelésért, annak célhoz kötöttségéért és egyéb szempontokból is jogszerű voltáért 

az adatigénylő mint adatkezelő a felelős, amely felelősséget az adatigénylés teljesítésével a közérdekből 

nyilvános adatok kezelője nem vehet át. A közérdekből nyilvános adatok kezelője ezért – kötelező 

adatkezelésként – csak az adatigénylő számára köteles és jogosult az adatokat közölni, ennél szélesebb kör 

számára az adatok közlése már nem lehetséges. Ugyanez következik az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (2) bekezdéséből, 

amely szerint a közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben 

tartásával terjeszthetőek, honlapon történő közzétételükre az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy 

jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései az irányadóak. Ezt az értelmezést a Nemzeti Adatvédelmi 
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és Információszabadság Hatóság több állásfoglalásával is megerősítette (NAIH/2015/6163/2V; 

NAIH/2016/2444/V). 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a kiküldött munkatársak az illetményük mellett az ideiglenes külföldi kiküldetés 

szabályozásáról szóló 83/2013. (X.1.) számú Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármestere és 

Főjegyzője együttes utasítása 2. § (4) bekezdése értelmében napidíjra, valamint a kiküldetési 

megállapodásban szereplő egyéb költségek megtérítésére jogosultak (pl. ki-és hazautazás, évi egyszeri 

szabadságra utazás, kiküldetéssel kapcsolatos költség, szállás költség). A napidíj mértéke 63 €/nap. A 

Brüsszelben dolgozó munkatársak magyarországi tartózkodás idejére – munkavégzés esetén – a napidíjuk 

40%-ára jogosultak. Szabadságuk időtartamára napidíjra nem jogosultak. Az egyéb költségekhez 

kapcsolódóan a kiküldetés időtartama alatt a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóival megegyező juttatásban 

részesülnek. 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom az igénylésével kapcsolatos jogorvoslati 

lehetőségekről: az Infotv. 31. § (5) bekezdése szerint az illetékes bírósághoz fordulhat, illetve jogsérelem 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) 

bejelentéssel élhet. 

 

Budapest, 2022.november  
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