A helyi önkormányzat által közpénzből fenntartott színház által kifizetett szerzői jogdíjak
mint közérdekű adatok
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[...]
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) írt
bejelentésében kifogásolta, hogy sem az [...] Színház, sem Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatala nem tájékoztatta Önt (néhai [...] törvényes örököseinek jogi képviselőjét) arról, hogy [...]
szerző által írt és bemutatott vagy bemutatni szándékozott szerzői műveire mikor kivel szerződtek,
milyen jogdíjakban állapodtak meg, történt-e jogdíjkifizetés, kinek a javára, milyen számlára, illetve
nem adtak másolatot az erre vonatkozó szerződésekről sem.
Beadványában azt kéri, hogy a kérdéses szerződéseket a Hatóság szerezze be és adja át, és
indítson adatvédelmi eljárást annak kiderítésére, hogy a kérésüknek miért nem tettek eleget és
miért nem válaszoltak a levelére.
Az üggyel kapcsolatos álláspontom a következő. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja
alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma
alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint
a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Ugyanezen § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény
alapján bárki megismerhesse.
Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok
biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását.

A fentiek értelmében az Ön által igényelt, az [...] Színház, mint közfeladatot ellátó, közpénzből
gazdálkodó szervezet kezeléségben lévő, az általa bemutatott (bemutatandó) szerzői művek
felhasználására vonatkozó szerződések és egyéb a színházban bemutatott darabokra vonatkozó
információk (a jogosult bankszámla számára, illetve a bennük szereplő nem nyilvános személyes
adatok kivételével) közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
Mindazonáltal álláspontom szerint az adatokat kezelő [...] Színház és a Főpolgármesteri Hivatal
eljárása nem sértette az Infotv. rendelkezéseit, mivel a kérdéses adatokat Ön nem az Infotv.
rendelkezései alapján igényelte és az előterjesztett kérelmet nem lehetett közérdekű
adatigénylésként értelmezni.
Ezért javasolom, hogy az Infotv. rendelkezéseire hivatkozással ismételten terjesszen elő
közérdekű adatigénylést az adatokat kezelő [...] Színházhoz, amely alapján a szervezet 15 napon
belül köteles az adatigénylést teljesíteni. (Infotv. 29. § (1) bekezdés)
Amennyiben a közérdekű adatigénylésre az adatkezelő nem válaszol, vagy azt nem teljesíti, úgy
Ön kérheti a Hatóság vizsgálatát, illetve az adatok kiadása érdekében bírósághoz is fordulhat.
A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok
megismerését érintő ügyben a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bizalommal.
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