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A Kúria a dr. Szendrő_Néneth Tamás ügyvéd (9789 Sé, Zrinyi
u. 3.) á7ta7 képvise7t Nyugat Média és Vi7áqhá7ó EgyesüJet
(9700 Szombathely, Hefe7e M. u. 2.) fe7peresnek a Nagyné
dt. Gats Andrea jogtanácsos á7ta7 képvise7t SzombatheIy
Megyei Jogú Város Po7gátmesterj Hivatal-a ( 97 00
Szombathe7y, Kossuth L. u. 1-3.) a lperes e]]-en közérdekű
adat kiadása iránt a Szombathe7yi Városi Biróság előtt
75 . P. 21. . 054/201.0 . számon neginditott és a Vas Megyei
Biróság 8. Pf.20.063/2011/3. számú jogerős i téLetéveL
befejezett perében az alperes á1ta7 70, sorszám a]att
benyújtott fe]-ü]vizsgá7ati kére]-em fo1ytán tárgya7áson
kivüL _ meghozta a kovetkező

ítéI eteü:

A Kúria a jogerős i té7etet hatá7yában fenntart ja.

Ez e7]-en az i té].et e].7en jogoríos]-atnak nincs he7ye.

.  Iadoko7ás

A jogerős i té7et a7apjáu7 szo7gáJó tényál1ás szer int a
felperes a7pereshez intézett közérdekű adat kiadására
vonatkozó kére]-mére a Szombathely Megyei Jogú Város
polgármestere feve7ében arró7 adott tájékoztatást,  t togy a
po7gármester i  tá jékoztatókaü is tartaLmazó k özgyű7ési
e7őtetjesztések és jegyzőkönyvek, va]-amint a közgyű7ésen
hozott határozatok részben az á]-taLa negjeLö]-t  internetes
o]da7on, részben a megyei könyvtárban megismerhetők.

A fe7peres keresetében az alperesnek az igénye7t k özérdekű
adatok kiadására k ö teLezését kérte. Az aLperes nem
vitatta, hogy az adatmegismerési igény közérdekű adatokra
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vonatkozik és azok a rende].kezésére á17nak, továbbá azok
nem kerü]-tek telj es kör i ien nyiLvánosságra hozatalra .
Vitatta azonban, hoqy aZ igénye7t k özércek,3 adatoknak ő a
keze]-ő j  e,  igy azok kiacására ő k ö te-Zes .  ÁlJáspont j  a
sZer7n1: a po19ármescerj  pénzúgyi keret fe].hasznáfására
vonatkozó adatok kezefő ie a polgármester,  igy
adatszo7gá7tatásra js csak ő k ö te]-ezhető.

Az eLsőfokú biróság ité7etéve]. köte]-ezte az a7perest, hogy
15 napon be7tj7 befij7 a f elperes á7ta7 rend'e].kezésére
bocsátott adathordozón közoLje a fe7peressel ,  hogy 20O0.
január 1_tő7 2a10. január 31- iq a po7gárnester i  ieretbőf
mi7yen tanácsadói, szakértői szerződések kerü]-tek
finanszirozásra,. bocsássa a felperes rend'efkezésére e
szerződések másoLatait teJjes terjed.elemben, továbbá adja
ki a feLperesnek a szerződ.ések te7jesitési igazo7ásainak
máso]-atait, va7amint a szerződések a7apján az egyes
szakértők áIta1 végzett munkák dokumentációjának
máso7atait . Köte]-ezte az alperest, hogy 75 napon be].ü]-
f izessen meg a felperesnek 17.500 forint perko7tséget. Az
eLső fokú ité7et ind'oko].ása szerint, az ufp","'
védekezésére tekintette7, a perben e7d.öntend'ő kérdés az
adatszo']-gá7tatásra köte7es adatkeze.I9 -*-",-ené]-yéneL a
neghatőroz-ása "vott.- A felperes ádatkiidíé iriit'i kérelne a
po7gármesÜer rendelkezésére á17ó, polgármesterj keret
fe].haszná].ásáva]- összefüggésben ke7etkezett adatakra
vonatkozott. A heLy! onkormányzatokról szó]-ó 7gg0. évi
Dff. t örvény (ltv./ 35. s (1) bekezd.ésének és a szemé7yes
adatok véde]-nérő]. és a közérdekű adatok nyi7vánosságárót
szóLó 1992. évi LXIII.  t ö rvény (Avtv.) 2. s 8. pontjának
az összevetésébőL negá77apitható, hogy a po7gármester
tevékenysége során ke]etkezett adatokat az a7petes keze].i
és őrzi, iL7etve bizza az őrzést harmadik sLenéIyre. Az
aLperes az adatkiadás megtagadásának jogszerűsáq& az
Avtv. 21-. s (2) bekezdése szer int nem bizonyitotta. Ezért
az aJperes az Avtv. 19. s (1) bekezdés, va7amint a 20. s
rendeJkezései a7apj án a kétt adatok kiad.ására az Avtv .
20. s (4) bekezdésében irt  kor]-átozás megtartása ne].7ett _
köte]-es.

Az alperes fe]-Lebbezése fo7ytán e7járt násod'fokú biróság
itéLetéve]- az efsőfokú biróság i té\etét heJybenhagyta
azza]. a pontositássa], hogy ha a k özérdeki i  ad.atot
tarta]-nazó dokumentum a fe7peres á].ta]- meg nem ismerhető
adatot js tarta lmaz, a máso]aton azt fef ismerhetet].enné
ke]. l  tenni.  Kö teLezte az alperest,  hogy 15 napon be]-t j f
f izessen meg a fe7peresnek 8.750 for int násodfokt i
perköLtséget. A másodfokú biróság egyetértve aZ e]-sőfokú
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bitóság á77áspontjáva7r dZ i té]kezési gyakor7atra is
f  igyeJemme7 kieme]-te, hogy a hivataLi  t isztség, mint
köz jogi  funkció aZ Avtv. 2. s B. pontja szer int i
adatkeze]-őnek nem minósú].het ,  arra aZ Avtv .  21 .  s (4 )
bekezdésének a perbeI i  jogu1anyisággal kapcsolatos
tende]-kezése seln vonatkozik. A po7gármesterj funkció
aLpereskénti perLésére ezért jogszabáIyi lehetőség nincs.
Az alperes azt sem bizonyította, hogy a k iadni kért adatok
kozzététe]-ére az adatmegismerésj kéreLem időpontjában már
sor kerij lt. Mindezek a7apján a násodfokú bíróság az
eLsőfokú biróság ítéLetétr dZ Avtv. 20. s (4) bekezdésének
rende7kezéséve]. kiegészitve, he7ybenhagyta.

A jogerős itéLet e].Ien, jogszabá7ysértésre hivatkozássa]-
az alperes nyúj tott  be f  e]-ü7vizsgá7at i  kéreLnet ,  annak
hatáLyon kivüL he7yezését és az adatszolgá7tatásra
köte7ezettként a po7gármester negje7oLését kérve. E].őadta,
hogy az adatszo7gá7tatás i  k ö teJ-ezettségének a jogerős
itéLetben fog7altaknak megte7eLően e7eget tett. E7vi é71e]-
kérte azonban annak negá77apitását, hogy az adott esetben
a kiadni kért közérdekű adatok kezelője az Avtv. 2. s 8.
pontj a érte]-mében a po7gárnester . Kifejtette, hogy a
Po7gármesterj Hivata7 gyakor7atának megfe7eLően, a
po7gármester hatáskorébe tarfőzó ügyekke7 ^összefüggésben
az adatok kiadására a po7gármester intézkedésére kerüIhet
sor. A po79ármester hatáskörébe tartozó szerződésekkef
kapcso7atos" adatkiadási  igénnyeL érintett adatok
tekintetében a poLgármester adatkezelői ninőségét az Avtv.
2. s 8. pontjar dZ ttv.  rendefkezései,  va].amint a
292/2009. (ruI.19. ) Korm. számú rendeLet szabáIyai  js

a']-átánasztják. .|r/em je7enthető ki áltaLánosságban, hoqy a
po7gármester szemé7yében nem pere7hető. Az ttv. 2. és 7.
S-a szerint tórvény vagy tórvényi feLhata].mazás aLapján
Kormányrende7et a po7gárnestert onkormányzati és
áI7anigazgatás i  jogkörre7 ruházhatja fe l ,  iL]etve az ttv.
35. s (2) bekezdése rende].kezik arró]-, hogy a
Po7gármesteri Hivata7t a po7gármester i rányit ja.
Anennyiben a poLgármester perképességgel nem rendeLkezik,
a perbeli adatok kiadására az önkormányzat köte7ezhető. A
po7gármester ad'atkeze7ői minőségére vonatkozó á7Láspontját
az áL7amháztartásró7 szó]-ó 1992. évi XXXVÍII. t örvény
éht. ) ]-5/B. s (1) bekezdése ís a!átámasztja, ame7y
szer int az á] 'Lanháztartáshoz tattozó vagyonnaI t ö r ténő
gazdá7kodássa]- összefüggő adatok közzététeLérő]. az
önkormányzati szerv nevében szerződést kötő szemé7y
gondoskodik. Ez a szabá7y érte]emszerűen a kéreJ.emre
t ör ténő nyi lvánosságra hozata].ra js vonatkoztatható.  Az
adott esetben jeLentősége van annak is,  hogy az
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adatmegismerési igénnyelérintettszerződéseketaz
önkormányzatképviseletébene7játópoIgármesterp.oIqár i
joqviszony atanyaként kot ö t te,  igy u, abbó]- származó joqok

ésköte]-ezettséqekjsazönkormányzatot i] .]et ikes
terhe] ik.  E s ierződ.ések tekintet 'ében a PoJgármesterL

Hivata].fúggetIenü7aziratokf iz ikaíkeze]-ésétő]-
adatkezetőnek nem minősü]-.

A fehpetes f el i j].vizsgáUati el lenkérelmet nem terjesztett

e7ő.

A fe7i ' jfvizsgá7ati kére]-em az a7ábbiak szerint a7aptalan.

Az Avtv. 2. s 4. pontja alapján közérdekű ad.atnak minősü].

az át7ani vagy Áeryi anl<ornanyzati fe7adatot, va]-amint

jogszabátyban 
-- negbalározott ewéb közfeladatot e77átó

szerv vagy szőné|y kezelésében 7évő, va].amint a

tevékenységére vonatiozó, a szeméIyes adat foga7ma a7á nem

eső,bármi lyenmódonvagyformában.r ögz i tett . intormáció
vagy ismeret, fiigget7eni:i keze7ésének nódjátóI, önáIIó

vagy qyűjteményes je77egétőI. Az Avtv. 2. s 8. pontja

szerint adatke2e7ő az a természetes vagy jogi szemé7y,

i71etve joqi s)enétviségge7 nem rende7kezE--s*v.ery-ez9p' aki

vaqyaÍÍi € I1|aZ -ad.atokkézeL-és €nekcélját lneghatározza,dZ

adatkezelésre (beleértve a felhaszná].t eszközt) vonatkozó

dontéseket meghozza és végrehajtja, vagy az á7ta7a

megbízott aaat:reuolgozóva7 íeqrehajtatja. Az AY!,.. 2. s

g.pontjaa7apjánadatkeze\ésnekninősü7aza7ka7mazott
e7járástó7 függet7enü7 az adatokon végzett bármely művelet

vagy a nűvá7etek összeséége, iqy pé7dáu7 qyűjtése,

fe lvétele,r ögz i tése,rendszerezése,táro]ása,
megvá7toztatása, f  e]-hasznáIása, továbbitása,

nyiuanosságta hozataIa, összehango7ása vaqy

összekapcso].ása, zárolása, t ö r7ése és megsemmisitése,

va]-amint az adatok további f  e].hasznáf ásának

megakadá7yozása .

A fenti rendelkezések érte]-mében az adatkeze7ői minőséget

egyebekme]-\ettazadatkeze7ésrevonatkozódöntések
meghozatala és annak végrehajtása js megbatározza.

Adatkezelésnek ninősü| ui adatokon végzett bárne7y

míive].et , igy t öbbek között azok qyűj tése ,

rendszerezése és táro]-ása js.  Az Avtv. 2. s 9. pontjának

az adatkeze].és sokféle tevékenységet fe1ö7e7ő

meghatározásábó7 az js k övetkezik,  noqy az Avtv. ?.  
s 4,

pontjában meghatározott, va7amely l<oze1ael<t: adat kezeJője

nemcsakegyet7en(természetesvagyjoqi)szemé7y\vagy
szervezet Lehet.
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A fe7peres a k özérd'ekű adat k iadására k ö tefezés iránt i
1.^-^^^+A| = Poloármest.erí It ivataf a lperesse- l  szemben
Áe.Le>-L-L a LvlvqLrLLva 

' - . ' .oo.-,;:;;- f  
Á; SIerrter jesztette e]-ő.  A pernek nem. vo].t  tárqya a po19árme:

t isztség perk:eLi  7egit inácíója, i ]-] .etve áZ, hogy a

fe7peres á]-taI igényelt közérdekű adat kiadására az

alperes he7yett eset7eg a polgárnester vagy aZ

aikornányzat köteles_e, EbbőI következően a

fel i j]-vizigá7ati kére7emben igénye7t döntés, meIy szerint

az adatkiadásra az a|peres heLyett a po7gármester k ö tefes,

nég a fe7titvizsgá7ati kére7em esetJeges alapossága esetén

sem hozható.  Ettő7 f i igget7enúf ,  az i té7kezési qyakorJatta].
js összhangban, he7ytá7lóan áL7apitotta meg a jogerős

itéuet, hoqy önmagában a hivata]. i t isztség a}peresként nem

perethető. A közérdekű adat kiadása iránti per alperese

ki ,á,ótug az adott hivatay vagy szervezet,  iy7etve a Pp.

48. S-a aLapján jogképességgeL rende7kező hivata]' i

funkciót  bet öLtő természetes szeméLy ] 'ehet.
(Pfv.Ív.27.336/2007/6.,  Pfv.IV.20.674/2009/4.) Az sem

kétséges, hogy az ad.atmegismerési igénnye7 érintett, a

po7gármester á1ta7t dZ önkotmányzat nevében a

polgárnester i  keret feLhasznáLásávaf negköt ö t t

szerződésekke]- kapcso7atos közérd.ékű adatoknak a

po\gánrtester és az onkományzat is keze]ője..'

Az a7peres védekezésére tekintette] azonban a perbeLi

jogvita eLbirá].ása során azt keL7ett megité7ni,  hogy a

bolgárnesteri Hivata7 a7peres a megismerni kivánt

közérdekű adatoknak keze7ője-e és ezáfta7 az igényeJt

ad'atok kiad.ására köte]es_e. Az ttv. 35. s (1) bekezdésének

rende7kezése szerint a polgármester az önkormányzati,
vaIamint az á7Janigazgatás i  feLadatait ,  hatásköre i t  a

képvise|ő_testij7et hivata7ának közreműködéséve7 Látja e]..

A-képvise7ő_testü|et hivata|a az önkormányzat nűködéséve7,

valamint az á77anigazgatási ügyek döntésre va].ó

előkészitéséveL és végrehajtásáva]- kapcso7atos fe].adatokat

7át e]- (ttv. 38. s (1) bek. ) . E rend'e]-kezésekbő].

érte7emszerűen következik, hogy az a7peres az Avtv. 2. s
g. pontja a7apján a poLgárnester á]-ta]. a rende].kezésére

á11ó pénzügyi keret fe].haszná7ásával  neqköt ö t t

szerződésekkeJ kapcsolatos közérdekű adatoknak önmagában a

qyűj téséveL f a rendszerezéséveL és a táro].ásáva7 is

áautr","].őnek minősü7. Miután az alperes az Avtv. 21. s

(2) bekezd.ésében fogIa7taknak megfe7eIően a megtagadás
jogszerűségét nem bizonyitotta, függet]-enü]. az á]-ta]a

kia].akitott  gyakor7attóL, dZ Avtv. 79. s (3) bekezdése

ahapján a l<eiárcséren 7évő közérd.ekű adatok megismerését.' a

fehperes számára k ö te7es Lehetővé tenni.  Ezért
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jogszabá7ysértés né7kü]- köte7ezte a jogerős íté].et
a7perest az igényeLt közérdekű adatok kiadására.

A ki fejtettekre f igye7emmef a Kúria a jogerős i té]etet a
Pp. 275. s (3) bekezdése aLapján hatáJyában fenntartotta.
A fe7peresnek áthár i tható fe7ü7vizsgá7at i  e7járás i
köItsége nem mertjLt fe]-. Az e7járás az i].7etékekrő]. szóLó
7990. évi XCIIÍ. tv.57. s (1) bekezdés o) pontja a7apján
tárgyáná7 fogva i].Letéknentes.

Budapest, 2072. február 75.
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