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A MAGYAR KÖZTÁnsasÁG NEVÉBEN!

A Szombathelyi Városi Bírőság dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvéd (9789 Sé, Zrínyi
M.u.3.) által képviselt Nyugat Média és Világháló Egyesület (9700 Szombathely, Hefele
M.u.u.2.) felperesnek,-

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata| (9700 Szombathely, Kossuth u.1-3.)
alperes ellen,-

közérdekű adat kiadása iránt indított perében meghozta az a|ábbí

lrÉtETET:

A városi bfuőság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül a felperes által rendelkezésére
bocsátott adathordozón

- közölje felperessel, hogy 2000. január 01-tő1 201'0' január 31-ig a polgármesteri keretből
milyen tanácsadó i, szakértői szer ződések kerültek f inansz ír o zásr a,

- a fenti szerződések másolatait teljes terjedelmükben bocsássa felperes rendelkezésére,

- adja ki felperesnek a Íenti szerződések teljesítési igazolásainak másolatait,

. adja ki felperesnek a Íenti szerzódések alapján az egyes szak&tők áLtaI végzett munkák
d.okument áciőjának másolatait.

A városi bírőság kötelezi az a|perest, hogy 1.5 napon belül fizessen meg felperesnek
17 '500,- Ft perköltséget'

Az íté|et ellen a kézbesítésétőI számított 15 naPon belül a Vas Megyei Bírósághoz címezett,
de a Szombathelyi Városi Bíróságnál írásban, három példányban előterjesztett va1y
je gy zőkönyvbe mond ott f ellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési határidő lejárta előtt a felek közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson
kívüli elbírálását.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, perköltség viselésére va1y összegére, illetve a meg
nem fizetett illeték va1y az állam által előlegezett költség megÍízetésére vonatkozik, va1y
csak az előzetes végrehajthatósággal, teljesítési határidővel vagy rész|etfizetés
engedélyezéséve| kapcsolatos, illetve a fellebbezés csak az ítéIet indokolása ellen irányul, a
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másodfokűbítőság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírá|ja el' Ilyen esetben bármelyik fél
kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

INDOKOLAS:

A városi bírőság a felperesi jogi képviselő, valamint az a|peresi törvényes képviselő
nyilatkozatai és a csatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A felperes jogi képviselője útján 2010. június 15' napján kérelemmel fordult az alpereshez,
mely kérelmet az alperes 201'0'június 16. napján vett át. Levelében a felperes kérte, hogy

taieuo,tu,sa őtalperes artőI,hogy 2000. január 01' napjától 2010. január 31. napjáig a
polgármesteri keretből milyen tanácsadói, szakértői szerződések kerültek finanszírozásta,
és bocsássa a szetződéseket teljes terjedelmében rendelkezésére,

2.
adja ki számára alperes az l.pontban írt szerződések teljesítésiigazolásait,

3.
és adja ki számára alperes az e1yes szakértők által a szerződések alapján ebégzett
munkák dokument áciőiát,

A levél tatta|mazta azt is, hogy az alperes az adatokat a felperes által rendelkezésére
bocsátott adathordozőn adja ki. Kérte felperes azt is, hogy amennyiben a levelében kért
adatok valamelyike az önkormányzat weboldaláról elérhető, úgy annak pontos címét
jelöljék meg, és csupán az oldalon meg nem található adatokat adják ki részére.

A felperes fenti levelére az alperes 15 napon belül választ nem adott.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere 2010. június 30. napján kelt, és a felperesi
jogi képviselőhöz intézett 56-5/20L0. iktatőszámú levelében a felperes alpereshez intézett
levelére váIaszolt. Ebben közölte, hogy Szombathely Megyei Jogú Város
Onkormán yzatának szervezett és működ ési szabá|yzatárőI szóIő 27 / 2007 . (IX.2g .) rendelet
30. s (1) bekezdése értelmében a polgármester tájékoztatást ad a közgyíilésnek az e|őző
ülés óta eltelt időben tett fontosabb intézkedésiről, döntéseirőI, tárgya|ásairól, valamint a
külön jogszabáIyban meghatározott jogkörében tett intézkedéseiről. A két közgyiilés
közötti ídőszakről készült írásos tájékoztatő része a polgármesteri keret felhasználásátőI
készült kimutatás is. Tájékoztatta felperest arrőL, hogy dr. Szabó Gábor korábbi
polgármester 2001 januárjátőI a választási időszak végéig, ő maga pedig a 2002, évi
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önkormányzati választásokat követóen adott írásbeli tájékoztatást a közgyí1|ésnek a
polgármesteri keret felhasználásfuőI. A tájékoztatók megtárgyalására minden esetben
nyilvános ülésen, a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt került sor. Ezeket a
tájékoztatókat a közgyúIés minden alkalommal elfogadta. A közgyi1lési előterjesztések és
jegyzőkönyvek 2005' júniustól, a közgyíilésen hozott határozatok pedig 2004. januártól
letölthetők a város honlapjáról, a www.szombathely.hu oldalról. A 2005. június előtti
előterjesztések pedig a megyei könyvtárban találhatók meg.

A felperes 201'0, július 20, napján iktatott keresetlevelében kérte az alpetes kötelezését a
2010. június 15. napján kelt levelében foglalt valamennyi adat kiadására. Kereset.
kérelmének jogszabályi alapjaként a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok
nyilvánosságáróI szőIő, többször módosított 1992, évi LXIII. törvény [a továbbiakban:
Avtv.] 2' $ 4.pont1ára, 19. $-ára, 20,$-fua és 21'. $-ára hivatkozott. Alláspont1a szerint az

,,a\peres,, a2010. július 01. napján érkezett válaszlevelében megszegte az Avtv.20. s (2)
bekezdését, amikor nem tett eleget adatközlési kötelezettségének.

A per későbbi szakaszában a felperes már űgy Íoglalt áI|ást, hogy az alperestől kérelmére
vá|aszt egyáltalán nem kapott, hiszen a vá|asz nem az alperestől, hanem Szombathely
Megyei Jogú Város poigármesterétől érkezett, aki nem volt kérelmének címzettje. Áilította
továbbá, hogy a kiadni kért adatok alperes birtokában vannak, hiszen a polgármester a
helyi önkormányzatokról, szőIó többször módosított r99O. évi LXV. Tön'ény [ot''.] 35' s (1)
bekezdése alapján az önkormányzati, valamint az áI|amígazgatásí feladatait, hatásköreit a
képviselő-testület hivatalának közreműködéséve| Iát1a el. Mindemellett a polgármester
személye id,&ő időre váItozik. Áilitotta felperes azt is, hogy a kiadni kért adatok
mindegyike kozérdekű adat. Áuította alperes adatkezelői minőségét is ezek
vonatkozásában. Vitatta, hogy a kiadni kért adatok teljes körűen nyilvánosságrahozatalra
kerültek volna. [6.sz.jkv' 2.oldal 2.bekezdés]

Az alperes 2010. augusztus 06. napján kelt, és augusztus 09. napján érkezett 3.sz. alatti
ellenkérelmében a kereseti kérelem elutasítását kérte perköltség iránti ígény elóterjesztése
nélküt. Kérte továbbá, hogy felperes gondolja meg, hogy a pert azza| szemben indította-e
meg, akivel szemben az igény érvényesíthető. Amennyiben nem megfelelő személlyel
szemben indította meg a pert, úgy a PP. 64, s Q) bekezdése alapján bocsássa el a perből
alperest. Az alperes képviseletében fellépő jegyző rámutatott, hogy az Ötv. 36. s (2)

bekezdése alapján az alperest ő vezeti' A polgármesteri keret felhasználása azonban a
mindenkor polgármester kompetenciájába tattozik. Isy álláspontja szerint az Avtv.
szerinti közfeladatot ellátó személyként a polgármester az, akí a kérelemmel kapcsolatban
az adatszolgáLtatásra kötelezett. Keresetlevelében maga a felperes is a polgármestert jelölte

meg alperes képviselőjeként.

A felperes a 6.sz, jegyzőkönyv 2.oldal elsó bekezdésében tett nyilatkozatában nem vitatta
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azt,hogy az alperest a jegyző vezeti és képviseli.

A bíróság 2.sz' végzésében írásban tájékoztatta alperest arróI, hogy az Avfv' 21. s (2)

bekezdése szerint az adatkíadás megtagadásának jogszeríiségét és megalapozottságát az

adatok keze\ő szeÍv köteles bizonyítani' Ekörben abizonyítatlanság jogkövetkezményét a

bízonyításra köteles alperes viseli. A 6.sz. tárgyalást elhalasztó végzésében a bírőság

tájékoztatta az a\perest arról is, hogy abfuőí felhívás ellenére kifejezetten vitássá nem tett

felperesi tényáIlításokat a bírőságvalónak fogadja el.

Az alperes a fentieken tul további nyilatkozatot nem tett, bizonyítási indítványt nem

terjesztett elő.

A kereseti kérelem az alábbiak szerint alapos:

Az Alkotmány 6L. $ (1) bekezdése értelmében mindenki jogosult a közérdekű adatok
megismerésére. Ezzel összhangbaÍ.L az Avtv. 20. s (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy
közérdekú adat megismerése iránt bárki igérryt nyújthat be.

A perbeli esetben megállapítható volt, hogy a felperes adatkiadás iránti kérelmet nyújtott
be alperesnek megfelelő adathordozó rendelkezésére bocsátásával.

Tény az is, hogy az a\peres a vá|aszadásra az Avtv. 20. s (2) bekezdésében írt határidőn
belül váIaszt felperesnek nem adott. A Szombathely Megvei Jogú Város polgármesterétól
érkezett váIasz nem az alperestől származő vá|asz, hiszen a polgármester a polgármesteri
hivatal képviseletére jelen jogviszonyban nem jogosult, annak törvényes képviselóje a
jegyző,

Az alperes bírói felhívás ellenére sem vonta kétségbe azon felperesi tényállításokat,
miszerint a felperesi kérelemben szerePlő valamennyi adat rendelkezésére áII, ezek
mindegyike közérdekíi adat, illetve hogy ezek teljes kör[ien nem kerültek nyilvánosságra
hozatalra.

A városi bíróság a bírői felhívás ellenére kifejezetten vitássá nem tett felperesi
tényállításokat valónak fogadta eI, azokra vonatkozóan bizonyítást nem foganatosított'

Az alperes ellenkérelmében csupán egyetlen tényt vitatott, nevezetesen, hogy
adatszolgáltatásra kötelezett lenne.

Az Avtv. 2. s 8. pontja szerint adatkezelő az a természetes va1y jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznáIt eszközt) vonatkozó döntéseket
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meghozza és végrehajt1a, vagy az áItala megbízott adatfeldolgozőva| végrehajtatja'

Az Avtv. 20. s (2) bekezdésébőt következőena közérdekű adat kiadás iránti kérelmet az
adatkezelő szervhez kell benyúj tani.

Az ow. 35. s (1) bekezdése szerint a polgármester az önkormányzati, valamint az
áIlamigazeatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának _ a perbeli esetben
az alperes - közreműködésével látja el'

Jelen esetben a felperes adatkiadás iránti kérelme a polgármester rendelkezésére á1ló
polgármesteri keret felhasználásával összefüggésben keletkezett adatokra vonatkozott, ide
értve az adatokat hordoző eszközöket, így a papírosokat is'

Az Ötv. 35. s (1) bekezdésének és az Avtv.2.s 8.pontjának összevetéséből megállapítható,
hogy a mindenkori polgármester ebbéli minőségében kifejtett tevékenysége során
keletkezett adatokat azok hordozőival együtt az alperes kezeli, őrzi, íI|etvebízza harmadik
személyre (pl. adja át könyvtárnak, stb').

A felperesi adatkéréssel érintett adatok vonatkozásában tehát alperes az Avtv,2. s 8.
pontja szerint adatkezelőnek minősül, s mint ilyen az Alkotmány 6l. $ (1) bekezdése és az
Avtv. 19. s (1) bekezdése, továbbá 20' s (1)-(5) bekezdései alapján a felperes kérelmének
kézhezvételétől számított 1'5 napon belül köteles lett volna felperesnek kiadni a felperesi
kérelemben szereplő adatokat, az azokat hordozó iratokkal együtt, a felperes által
rendelkezésére bocsátott adathordozőn, az Avtv. 20. s (4) bekezdésében írt korlátozás
megtartása mellett.

Jelen perben az aIperest terhelte az Avtv. 21. s (2) bekezdése alapján az adatkiadás
megtagadása jogszerűségének és megalapozottságánakbizonyítása. Erre vonatkozőan az
alperes kioktatás ellenére bizonyítást nem ajánlott Íe|, bizonyítási kötelezettségének nem
tett eleget.

A fentiekre figyelemmel a városi bítóság a kereseti kérelemnek a hivatkozott jogszabáIyi
rendelkezések alapján helyt adva kötelezte alperest a felperes kérelemben foglalt adatok és
az azokat hordozó iratok felperes részére történő kiadására a felperes által alperes
rendelkezésére bocsátott adathordozón.

Az alperes pervesztes lett, ezért a Pp' 78. s (1) bekezdése a|apján köteles a pernyertes
felperes perköltségeit megfizetni, melynek összegét a városi bíróság a 350.000,-Ft-os meg
nem határozható pettárgyértékből kiindulva annak S"/"-ában, 17,500,-Ft-ban állapította
meg a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrőI szó|ó többször módosított
32/2003 (VIII,LL.) IM rendelet 3. $ (2) bekezdés a) pontja alapján a felperesi jogi képviselő
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nyilatkozata alapján Ápe-tot mentes összegben.

Az ÍtéIetelleni fellebbezési jogot a Pp. 233. s (1) bekezdése biztosítja.

Szombathely, 2010. november 30.
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Dr. Tóth Zoltán sk.
-bíró -
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