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A Fővárosi Törvényszek
a dr BaltayLevente(2360cyál, KőIösi út104')ügyvédáltal képviselt
wirth Zsuzsa (1'lll Budapest'lfub.íszám

alattílakos) felperesnek

a Krzyzewsky Ügpédi Iroda (1023 Budapest,Frankel Leo u. ó8. ügyintézó:dr. Krzyzewsky Beáta
ügyvéd)által képviselt
Köztársasági Elíök Hivatala (1014 Budapest,szent Gyö€ y
alp€ r es ellen

téÍ1-2. szárn alatti székhelyú)

közérdekű adat kiadása i&íntindítottperébenmeghoáa az a]ábbi
ITELETET:
a köáfusasági elnök
Kötelezi a bíróságaz alpeIest'hogy 15 naponbelül adjaki a felperesrészére
anonimiáIt másolatát.
20l0. auguszfus6. napjaóta meghozottkegyelmidöntéseinek
Kötelezi a bíróság az alperest,hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesn€ k 29.000'(huszonkilencezer)Ft perköltséget.
szímított 15 napon belüI a Fővrárosi Ítelotablihoz címzett, de a
Az itélet ellen kézbesítésétól
Fővárosi Törvényszéknél
benÉjtandó fellebbezésnekvan helye.
Az ítélót.iblaelőtti eljárásban az ítéletelleni fellebbezést,valamint a csatlakozó fellebbezést
előterjesáő fél számriraa jogi képüseletkötelező' A jogi képviselőnélkül elj.iÍófél perbeli
irányuló
cselekményeés nyilatkozata hatálytalaÍl'Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére
szolgtílatránál
terjesáhető elő.
kérelemaz Igazságügyi Hivatal tertiletijogi segítségnyújtó
A bíróságt]íjékoztatja
a feleket, hogy amennyibena hatíridőben benÉjtott fellebbezéscsak a Pp.
256lA. s (l) bekezdésében
írtak szerint a kamatfizetésle,perköltség viselésérevagy össze8ére' a
meg nem fizetett illeték vagy az á||am áItaIelőIegezettköltség megfizetésére
vonatkozik, illetve
teljesítési
előzetesvégrehajthatósággal,
hatáddővel,részletfizetés
engedélyezésével
kapcsolatos,
vagy csak az ítéletindokolása ellen irányul, a fellebbezéstlíIgyábana táÍgyalástaltását kéIhetik,
ellenkezőesetbentiírgyaláson
kívüldöntheta másodfokúbíróság.

FővfuosiTörvényszék
26.P.24.37412011t7
.

Ha a fellebbezés
tárgyanema fent felsoroltakavonatkozik.hanemkeleseti'illetveviszontkeleseti,
vagy ellenkérelem
szerintifóbb kéIelmeke.táÍgyaláson
dönt a másodfokú
bíIóság'
Kivételesena másodfokúbíróság trárgyaláson
kivül dönt az ügyben a felek kérelmére,
illetve
beleegyezése
folytán (Pp. 256lA' s (l) bek' c/ pontja)vagy amennyibena másodfokúbíIóság
mcgítélése
szerintaz ügy eldöntésetárgyalásonkívülis lehetséges
(Pp.256lA. s (1)bek.í pontja).

Indokolás:
AIpeIesaz adatkezelője
a köztírsaságie|rrökkegye|midőntéseinek
mint közérdekiiadatoknak.
Alperes az adott évben meghozott kegyelmi döntések szÍmtát,az elbírált kérelmek közül az
elutasítottésa feltételhezkötöft kegyelmi döntéseksziÍnszerűadataitaz intemeten,saját honlapján
éventeközzétesá.
Felperes_ jogi képviselőjén
keresáül _ 2011' auguszfusl8. napján kelt elektonikus levelében
kérte.hogy az alperesanonimizáltformábanadja ki részére
a dr' schmitt Pál köáfusasági elnök
]010. augusaus6- napjántöÍténthi\.atalbalépése
óta pozitílanelbíráJtkeg1elmidöntéseksorlín
keletkezett
alábbiadatokat:
- melyik bíróságítéletét
érintiaz ügy éshIínyadfokonjrirt
el ez a biróság;
- mivel vádoltáka terheltet,
iiletvemi volt a vádiratbanfoglalttényállás;
- milyen ítéletszületett'amelynek végÍehajLása
alól kegyeLnctkértek;
- mi volt aZítélet
indokolása.
Kértetovábbáajogerősítéletek
éskegyeknihatározatok
másolatainakkiadását.
Alperes20l1. szeptembel7' napjánkelt elektronikusválasában válasában a kéItadatokkiadását
mcgtagadtaés aÍa hivatkozott'hogy a közt.fusaságiehiik kegyelmijogköre diszkrecionális,e
jogköre gyakorllása
soránhozottdöntéseiközzétételre
nem kerülnek,sem a jogerősítéletck,
sem a
kegyelmidöntésektaItalmanemközérdekűadat.
_ a bírósághoz2011.szeptember19' napjánérkezett
_ keresetlevelében
FelpeÍes
előterjesáett,majd
a pe. utolsó tárgyalásána kiadni kértadatokkörét é ntően megváltoztatott
keresetikérelmében
kéIte'hogya bftóságaz 1992'éviLxIIl. törvény(továbbiakban:
Avtv) 21.s (7) bekezdése
alapjána
2010. auguszfus6. napja óta meghozoftkegyelmidöntésekanonimiált másolatánakkiadására
köte|ezze az alpelest. Előadta, hogy a kértadatok kezelője az alpeles. AIla hivatkozon továbbá,
hogy az egyénikegyelem a jogelősen kiszabott büntetésvéglehajthatóságát
szünteti meg, a
kegye)emjogiatézménye
annyibanellentétes
a jogbiaonsággal,hogy a jogerős biintetőitéletek
megváltoztathatatlanságtíüoz
fijződő t{tsadalmiérdek*elellentétesenhat, így kiemelkedő közérdek
fiiződik ahhoz,hogy a döntésmegismelhetőlegyen,természetesen
oly módon, hogy az érintettek
Alláspontjaszerinta kegyelmijogköI a köáatalom
személyes
adataiabbannem felismeÍhetőek.
egy aktusa,gyakorlásának
korlátjaa nyilvánosságkell hogy legyen.
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Alperesellenkérelmében
a megváltoáatottkeresetelutasítását
kérte.vitatta adatkezelőiminőségét'
áIláspondaszcdnt a kegyelmihatározatokmeghozatala
soránkiziárólagaz A\'tv.2's 15. pontjában
yégez'ezÍ tiÍnasa]a a|á a 2ooo. évi )oC(X.
foglaltak szerinti adatfeldo|gozási tevékenységet
törvény 10.$(1) bekezdése,
amely szerinta köártsasági elnököt feladataiellátásábanaz alperes
segíti. Az alperes Alapító okirata pontos feladatmeghaÍéEoúst
ad az alperes tevékenységére.
valamintaz Alkotmány30/A.s(1)bekezdésének
k) pontjábanfoglaltakkal'miszerinta kegyelmezési
jo8köIt a köztfusaságielnök gyakorolja.Ebből következőena felperesálta|kértadatot a kegyelmi
_ nem az alpereskezeli.csak adatfeldolgozóként
döntéseket
jáI el. vitattatovábbá'hogya döntések
tartalmaközéIdekűadatnakminőstil,álláspontjaszeÍintkizárólag a söntéseketösszegző statisztikai
adatokminősühek közérdekr.i
adatnak,amely.evonatkozóközzétételikötelezettségének
az alperes
elegettesz azzA|,hoiy honlapjánéventeközzéÍes^,hány esetbendöntött kegyelmi kérelemről'
mennyivolt a kegyelembenrészesítés,
mennyi volt a feltételhezkötött kegyelem.Ez egyébként
megfelela ,l73lK,l2007-3.
szirnúadatvédelmi
bizosi állásfoglalásban
foglaltúnak'
A k e r e s e ta l a p o s .
A biróság mindenekelőllrögzíti, hog'va |elperesneka kiadni kén adatokköre tekintctében
per
utolsó tárg)'aliísán
megválto^atonkeresetikérelmére
fig}'elemmelí.'e]]őz|az indokoiásta régső
keÍeset
táIgyátnemképezőadaloka vonat.ozóan'
Az Artv. 20. s (l) bekezdéseszerint a közérdekúadat megisheréseiránt bárki - szóban,
írásbanvagy elektroíikus úton- igénytnyújthatbe.
A (2) bekezdésszerint a közérdekű adat megismeréséÍ€
irányuló igénynekaz adatot keze|ó
szerr.az igén}'tudomására jutását köYcttílegrövidebb idő alatt, legfeljebbazonban 15 napon
belü|tesze|eget.
A (3) bekezdésszerint az adatokat tarta|mazó dokumentumról vagy dokumentumrészről,
anlak tárolási módjától íiiggetlenül^zigénylómásolatotkaphat.
Az (5) b€ k ezdés szeÍill az adatigénylésnek
közérthető formában és - amenDYiben az
arányta|anköItségge|nem jár - az igény|őáItal kiYánt technikai eszközzel' iltetvem;dotr kell
eleget tenni' Az adatigénylést
lem lehet elutasítaniarra való hivatkozással' hos/ annak
közérthetőformábgn nem |ehete|egettenni'
A (6) bekezdésszerint az igényteljesítésének
megtagadásáró|'annak indokaival együtt,8
napon beliil írásbatrvary . amentryibenaz igénybene|ektrorrikuslevelezésicímétkiizöttc elektronikusútonértesíteni
kell az igény|őt'
A 2I' s (1) bekezdéseszerint ha a közérdekű adatra vonaÚkozó igényétnern te|jesítihaz
igénylőa bírósághozfordulhat.
A(2) bekezdés
sz€ r int a megtagadásjogszerűségét
ésmegalapozottságÁt
az adatot kez€ I ő szcry
köteles bizonyítani.
A (3) bekezdés
szerint a pert a megtagadásktjzlésétóI,
illetve cnnek elmaradásaeseténa 20.

s
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(2) bekezdésében
meghatározotthatáridő eredmónytelenelteltótől száEított30 napon be|ü|az
el|ena szer"vel|€ ! kcl| megindítani,ame|ya kértfelvi|ágosítást
megtagadta.
A (7) bekezdésszerint ha a bíróság a kérelcmnekhelyt ad, határozatában az adatkeze|ó
szerveta kértközérdekúadat közlésérek.itclezi.
A felperesa pe a törvénybenmeghatározott30 napos hatlíridőnbeltll inditottameg' igy a
bíróságnak
a keresetet
kellettelbírálnia'
éIdemben
A fe|peres_ az alperesivédekezés
megváltoáatásáÍa
figyeleÍnmel- a pel utolsó tfug.valásán
módosítottakeresetét,
ígya biróság kizlirólag a megváltoáatott táÍalmú,az eredetiadatszolgátatási
kérelemben
meghatározottakhoz
képestjóval sákebb körÍi' gyakorlatilagegyetlentípusúadatra
leszűkített
kereset,nevezetesen
a 2010.augusaus6. napjaóta ke|etkezett
kegyelmidöntéseknek
a
kiadásakörébenbíráltael ajogvitát'
_ mely a per alattszinténtöbbszöI módosult kétirányú
Alperesvédekezése
volt' Alperesegylésá
arrahivatkozott,hogy az alperesnemtekinthetőadatkezelőnek
a kértadatokszempontjából'hanem
kizíólag adatfeldolgozótevékenységet
végez'A bíróságálltispontjaszerintugyanakkoraz alperes
adatkezelőiminősége
a kegyeknidöntésekesetében
egyértelműen
megállapítható.
Az A\,ti'.2.s 8- pontjameghatározzaaz adatkezelő.a 9. pontjaaz adatkezelés
fogalmát.amik a7
alábbiak:
r,agyjogi személy'illewe jogi személyiséggel
8. adatkezelő:az a természetes
nem rendelkező
(beleértvea
szervezet,aki vagy amely az adatok kezelésének
céljátmeghatározza'az adatkezelésÍe
felhasználteszköá) vonatkozó döntéseketmeghozzaés végrehajtja,
vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
9. adatkezelés:az alkalmazott eljá&ástól ffiggetlenül az adatokon végzettbármely múveletvagy a
tárclása.
múYeletekösszessége' így például gÉjtése.felvétele' Iögltése, rendszerezése,
megviíltoáatiása' felhasznállís4 továbbítása, nyilvránosságra hozatala, összehangolása vagy
valamint az adatok további fe|hasmálrásának
összekapcso|iása,zfuolás4 töIlése é5megsemmisítése'
Ill€tsaNdUaLjUZala.

\...,/.

hatá|yos,a köztfusaságielnök, a minisáerelnök,
Alperesmagais hivatkozotta keresetbeadásakor
az országgyÍilés
cInöke,az Alkotmánybíróság
elnöke ésa LegfelsőbbBíóság elnöke tisáeletdíjáról
misze nt a
ésjuttatásailólszóIó 2000' éviXXXIX. törvény10.$(1) bekezdésének
Íendelkczéseire,
Az ugyanebben
az időpontbanhatályos
köáársasági e]nököt az alperessegítifeladataielláttisában'
Köáársasági Elnöki Hivatal Alapító okiratiáról szóIó.10/2009'(vI. l1.) KE hatirozat7. pontja
9.
valamint az alperesszervezeti ésMíiködési szabá|yzaráró|szóIó 22812010.(Ix'l7.) KE határoz^Í
feladatakiterjed arra is, hogy
pontja kifejezettenis rendelkezik anól, hogy az alpeles tevékenysége,
szolgáltatja a közérdelai adatokat' így alapta|an az alPeres azon hivatkozása. hogy ne lenne
figyelemmelarra is.
adatkezelőnek
tekintendőa felperesáltal kiadni kértadatokvonatkozásában
amelyet a kegyeLrri döntések
hogy az adatkezelő fogalma kiterjed aÍa a tevékenységTe,
az
alperes
megvalósit(6/A/I.és6lN2.
rendszerezésével,
tfuolásával,ilattározásával'továbbításával
iÉtábaÍL
Az alperesis egyértelműen
utal erre a 3. szám alatti előkészítő
szím a|attimellékletek).
amikor maga is akkéntnyilatkozik' hogy az intemeten a kegye|Ínidöntések statisáikai adatait
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évente
ő tesá közzé.Mindezekalapjátraz alperesadatkezelőiminóségemegállapítható'
Alpeles védekezésemásrésá arra is irrányult, hogy a kegyelmi döntések még anonimiált
formájúban sgm minősülnek közérdekÍi adatnak. A bíróság azonban egyetért a felperes
állláspontjávalannyiban,hogy maguk a kegyelmi döntést taÍtalmazóokiratok _ az abban szereplő
személyesadatokfelismerhetetlenné
tételemellett _ közerdekl.íadatnakminósülnek.
Az Avtv' 2.s 4. pontja szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati f€|adatot,
valamint jogszabiílybanmeghatározoftegyébközfeladatot ellátó szerv vagy személykezelésében
vonatkozó,a személyesadat fogalma alá nem € s ó' báÍnilyen
lévő' valaminta tevékenységére
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,fflggetlenül kezelésén€kmódjától' önálló
jellegétől.
vagy gyűjteményes
(Avtv. l. s).
Az A\'tv.céljaalrlak biaosíüisa.hogy a közérdekúadatokatmindenkimegismerhesse
A rörr'én}.azÍ teszi a közfe|adatokatellátó szervek kötelezettségévé'
hogy tegyéklehetövéa
kezelésiikben
lévóközérdekűadatbárki által 1önénómegismerését.
Nem kérdéses,
hogyaz alperes
gyakorlása
kezelés€ b eDlevó kegyelmidöntéseka könírsasági elnök kÓzhatalmitevékenységének
_
során keletkezen adatok. ig}. a keg.velemmelérinten személy személyes adatain kívül
unalmukban olyan közlést hordozrrak.ami az állami köáatalom megnyilvrínulásai,az
álarnpolgIírok
A kegyelmidöntésekkelérintettanonimiált birósági
szilnára tönénö kifejezései.
hatáÍozatokésa bírósági táryyalások nyilvánossága köá htizott alperesi párhuzammal a bíróság
ann}'iban ért egyet, hogy a bírósági trárgyalásokés anonimiált bírci ítéleteknllvIinossríga
garanciiákat
alkotmiányos
erősít.az állam köáatalmi tevékenységét
teszi megítélhetővé.
a bíróság
álláspontjatehátjelen perben az. hogy az ité|etekvégÍehajthatóságát
kizitó kegyelmi altus _
anonimizát formában_ szinténa nyilvánosságkontrolljaalá kell' hogy essenésaz A\tv' l.s-ában
megfogalmazon cél csak akkor érvényesülmaradéktalanul,ha az alperes a kegyelmi döntések
anonimizátmásolataita felperesrészéIe
kiadja.
Alperes perveszteslett' elre tekintettel perköltség fizetésére
köteles a Pp. 78.$-a alapjárr,amely a
jogi képüselóveleljáró felperesrészére
a 32D003.(y||I'22.)|M' rendelet3.s (2) bekezdésének
a')
pontjaalapján megáIlapítottésÁFA-val növelt összegúügyvédimunkadíjbólrill.
Az ítéletelleni fellebbezésijogot a Pp' 233' $.a biáosította,míg a Íendelkezórészbenírt
tájékoáatást
a birósága Pp. 2561Á'_E' $-aibanífiakalapjánadta.

Budapest,2012.
évjanu.árhó 9' napjrin

Dr Tóth cabriella
bí!ó

A kiadmány

