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Tisztelt Főigazgató Úr! 
 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását kérte 
arról, hogy a KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül az Országgyűlés Hivatalához érkezett 
adatigényléssel érintett adatok közül a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban keletkezett statikai 
szakvélemény megismerhető-e, azt az igénylő által kért módon kell-e teljesíteniük. 
 
A Hatóság álláspontjáról az alábbiakban tájékoztatom. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett 
nem személyes adat. A fogalom-meghatározás igyekszik a korábbi adatvédelmi törvény közérdekű adat 
fogalmát pontosítani, így felsorol példálózó jelleggel közérdekű adatfajtákat (a hatáskörre, illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adatok), amelyeket 
kifejezetten közérdekű adatnak minősít. A Hatóság a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlatot folytatván 
minden, a közhatalmat gyakorló szerv birtokában lévő adatot, amennyiben az nem személyes adat, 
közérdekű adatnak tekint. 
 
Magyarország Alaptörvényének 38. cikke értelmében az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti 
vagyon. Az Alaptörvény ezen cikke a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának követelményét, a 39. 
cikk (2) bekezdése pedig a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adattá 
minősítését alkotmányos rangra emelte. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) értelmében nemzeti vagyon alatt 
értendőek többek között az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő dolgok, pénzügyi eszközök, 
vagyoni értékkel rendelkező jogok, társasági részesedések. Az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen 
gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.  
 
A közpénzek felhasználásának átláthatóságát az Nvtv. rendelkezései és az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 5. § (1) és (2) bekezdései segítik. A Nvtv. 7. és 10. §-ai szerint a nemzeti 
vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyont, annak értékét és 
változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja, és ezen nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről 
szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.  
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Az átláthatóság megteremtését segítik továbbá az állami vagyonról szóló törvény 5. § (1) és (2) bekezdései, 
amelyek értelmében közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való 
rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat, és az állami vagyonnal gazdálkodó vagy 
azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot 
ellátó szervnek vagy személynek minősül.  
 
Tekintettel arra, hogy a beruházáshoz mint a közpénzek felhasználásához szorosan kötődik a statikai 
vélemény, a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságát szolgálja annak nyilvános volta.  
 
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog az Infotv. 27. §-ában 
meghatározottak szerint korlátozható.  
 
Az Infotv. 27. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog korlátozható a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel.  
 
Ilyen korlátozást tartalmaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. § 
(3) bekezdése a know-how megismerésével összefüggésben.  
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alatt 
áll – függetlenül attól, hogy a törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden 
alkotása.  
 
Annak megítélése, hogy a statikai szakvélemény szerzői jogi védelem alatt áll-e nem tartozik a Hatóság 
hatáskörébe, azonban annak esetleges megtagadási okként való felmerülése esetére tájékoztatom, hogy az 
Szjt. nem tartalmaz kifejezett korlátozást a szerzői jogi védelem alatt álló olyan művek tekintetében, amelyek 
egyben közérdekű, közérdekből nyilvános adatoknak is minősülnek, így az azok megismeréséhez való jog 
nem korlátozható. A szerzőt azonban megilleti a szerzőként való feltüntetéséhez,  a mű integritásához való 
jog, valamint vonatkoznak rá az idézés, hivatkozás szabályai. 
 
Amennyiben tehát a statikai vélemény Infotv. 27. §-a szerinti adatokat tartalmaz, azokat az Infotv. 30. § (1) 
bekezdése értelmében felismerhetetlenné kell tenni a másolat elkészítése során.  
 
Az adatigénylés teljesítésének módjával összefüggésben tájékoztatom, hogy azt az Infotv. 30. § (2) 
bekezdésének megfelelően az adatigénylő által kért formában és technikai eszközzel kell teljesíteni, tehát a 
statikai véleményt elektronikus másolatban kell megküldeni az adatigénylő által megadott e-mail címre.  
 
A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 
való jog érvényesülését érintő ügyben forduljon a Hatósághoz továbbra is bizalommal. 
 
Budapest, 2013. április 2.   
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