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Á Fóvárosi íÉlőt4bla dr' Bali.y Leveíté ltgyvéd (2360 Gyá' Kdrösi úr tM') Ált4l képviscl|
Bodoky Tmás (1084 Büdapes! Dóli Mika u. 10') felpoEslek' d!' KÚdtovÁcs Kol6 ügyvéd
(1027 Bud.Psl, Frdkel tf,ó út 9') Által kéPviselt sar Istvá! Egyotcm (2i00 Gödöuő' Píte.
Kárcly u. l.) I. rcndű' dÍ. szabó ltÜc ügwéd (6700 szeged' Tisza Lljos kó!út 54') által
képYiselt Mogye Rekori Ko.fdelcia (1068 Bldapest' Belczúr u. 43') lI' rcldd arPfts elen'
kózér.tekí adal kiadála nált i!.lított peéb€!' a FóváÍo6i BíósáB 2009' Íovenbd 19. napjá!
neBnrz , 3a'P'24'224l2!n9/5' száhú ítélete elle. a felPé.s részéról ó'' e r' mdí alpercs
észéről 7. soszám alatt .lótÜjeszlett fe]lebbezés folytáú, mcghoáa a kóve*ezó

ítéle1ct :

A Fővárcsi Ítélótábla e elsdfokú bí.óság itelotéíek nen feuebbc&lt Íészir nem édnti,
fell€bbérctt Íészét hélybeúnágyja'

Az itélel euel fellebbezésrck nilcs helye'

lndoko lás:

A felp6 2009' június 9é. adlti8élyléspl forduh Ú I. reíd( alper*hez amiátt' hogy
köóÜék a Íeklo!ának' rektoFhelyÓit€sein€k és dékáíjainat fiz.tesét és prémiünaiÍé vonatkozó
adatokat h&om évrc visszmc!őlegesen. Az adatigénylé$e á tI' lendű alpercs fótitkíra 2009'
július l8.án adrtt jTgi vélenéDlyel e[álÓtt elülasíó választ' ézért a folpÜes Ú ad2iigéÍylésél a
ll' r6ídÍÍ alpeÉsek cínzetlen 2009' június 18-án fugismérolto' A tr' Éídű alp.rcs fotitkáta
2009' júÍius 26 á! u &d.t&özlést n.gtagádta, ezért a felpoles 2009' júüus 24á eldrerje9lett
keBe!óbe! a bírftáglól kérto ü l. Endj 'lpercs köt€ldésél @ adatigénylésbeí ncgjelólt
adalok liadására' A tr' reldí álpéÉst ugysnezéÍ adatok kózlésérc kérre kólelczni valmemyi'
Ú ok|aúsi és Kulfurális MinisztéÍium fclügyeL€le alá tartozó é8yelem & főiskola veftióilek
vona&ozásáb8. KÍcsctének jogalápjakéDt a semélye' ádárok védelmá6l és a kózérdekú
'da|o\ n)||\ánossá8áról (b|ó |992' evi L}c]l' |örvéoy ltTvábblárbÚ: A\tv'' 2' s 5' pont'Í és
lo $ (4' bekczdésél ].loh. n.g' Auásponua VcriD| Ú e8lelm.kf| rán'ító Ektorot.
belyetteseik és a kÜokat igazgató dékánTk közféladatol látía* el' Felbívlz a fclsőoktatísról



szóló 2005' éli cxxxlx lőlvény (továbbiatban: Fehőokl' tv') re.delkez:seit is' úelyek
alapján a felsóoktalisi iítézhény - mennyibe. u állm vagy helti Tnkofuáíyzat alapílotta
költségv€lési szeítélr míködik' EZk u iítózmédyek ü á]lmi vagyoÚól szóló 2007' évi
cvl' t('vény (vtv.) balálya alá iaÍtoznák. Iektorú felel ú intézúéíy vagyoÍke&|ésébe adon.
illetóleg tulajdolát iéPezó vagyon rcndeltctésszqú igénybcvételéé.t' E jogait hely€tteseire vagy
az inlézmény más dolgozóila például a dékánoka - nházhaüa ít' Ez indokolja a kéd adalok
közérd.kból nvil!ános ádatként va1ó njnósitosél'

Az 1. Éldí alperes elsódlegesen ..illelekcsségj kilbgást,, lerjevÍett eló KifeÍelte' hogy a u'
ÉDdÚ alpeles len tekilthető u egész oEzágra kitcrjodő hatáskörj sre nek' ez:I1 ü eÜá!ásra a
P(KB az..illetókcí.' Élóadla azt' hogy az alpelesek rcm egységes pe ársak, nem is pcr.üetók

Másodlá8osan a keresot elulasítáút indíványTzta' Nen lilatla' hogy a II. lendű alpeÍes
váIaszo]t a felpe.es adatigénylő levelére, valmint elismcrto. hogy a kélt adatok egyá1e]műen
kerüllek mcglogalnuásra, azolbm á]láspoDtja szerilt kózérdekból úyilvános adatokól vo
szó' Utalt á FeIsőTkl' t!. rendelkercseire] melybe' fo8la1taka lekiltettel l kérÍ adabk
kiadáJára csa.k e ott mcgbaiározolr nóJon és célból vm Leheróség'

A lI' Endű alperes e1s6sorbm a po. megszultetésél *éÍ1e' ttivatkozása szer'rt a fe]p€res a
kercsotildílási haúridót mely myagi jogi és jogresztd jeuegí elrnulsaoÍ4. vitáta á
|elpercs akriv lelbeli legitimációját is' meí a felpeÍes a kérclem e]óterjesáé€kor n€n' nilt
magáíszedély, ha€n d Index Lírport]ál nevében jáft el, a bí.ósághoz p.dig csak e jogosult
fordulni' dkinek adaligénylési kéElúél megtagadtá]r
A keEset .lutasíását indíványozta abból az okbói is' hogy n.m állapitható ne8. bogy a
ielperes nilyen adalok kiadását kéri' nivel a ..fizetéJ, szót a jogszabályok nem isnenk'
Alapvetően üonban ada hivalkozott, hosy a kén adatokat nem tezeli' A tt'Nény szennl a
|elsóoktatási intézmények képvisel€lére' óÍdetvédelnére jogosu]t lestüle( mely a fe]sóokla(ás
cgészével kapcsolatbm véleméÍyr nyi]váníhal, és javalatol tohet' de a kert adalok
szemponljábóI adalkezelőnek nen ninősül, dc egyébként rcn adhat.á ki a &éí adatokat, nivel
a Fels6okt tv' szerilt személves adatok csalr statisztil@ célÍa továbbíthalók
szenélyüonositáya a]kalmatlm nódon'

2'P| 20'52Ú2a|0|4,

Az elsófokú bióság itélelével kötc|ezto ü l' rcídÍ alpercst' hogy 15 napon belül közóLje a
.elpeÍessel' bogy { rekbr' a relbr'helyelt*ek és a dékálok 2006. júniüs 9' napjától kezddddcn
nilyen 'zctésben és prémiunbm iészesülték !z I. reídlalpcrcstől'

N8m ttrtotta m.galapozottnak et e alpeÉsi éflelésl sm. hogy a felpercs saját seinélyében
neú lékinl,eldó adatigélyl6nek' ugymis önmagábÜ az a tény' hÓgy a fc]pcrcs mogjelölto' hogy
melyik sajlóorgánün újságÍrójakenl kéli az adatotat, non le'zi vnatharóvá, hogy a f€lpeEs
saját semélyébcn tékjnt.ndő adátigényLórck'

A iI' !e!dí alpercssol sz.mbon előterjoszlot keÍeselet elu16ítoÍa és kólelezte a f€lpeÉst' hogf
15 naPon belül fizessen mg a lI rendí alpercsnek 25.000 forint PrkiJltsége1'

Az elsőfokÍ biróság elsődlogcs.! @1vizsgá]ta' hTgy az I' Ícndű alpercs ,,illeléle$égi kifogása',
meníyiben foegá]apozott' A Pp' 23' $ (2) bekezdése és u A!tv' 21' $ (5) bekezdése alapján
kifejtelte. ho8y nivel a búdapesti széknelyű II' rend( alperes 1evókonységc jogszabÁlyi
ko.látozás néIkül ü ogész oszág teriiletéÉ kitrjed ú .\j&^sru ú I' re ű a]peres
voná&ozásáb& is a FóYárosi Bírósá8!al. van hatáskörc és illeté&essége'
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A keresetindiiísi halá'idő vizsgá]atá!ál Út vclte figyelenbe' hogy a felperes az adatigérylési
kéElnét fuegismételte 2oo9' június 18.á!' ur a Il' rendú alpereshcz juttltta el' Ügy foglalt
állás1, hos' a násodjk levél u I. és ll' rendú alpeleshez cgFttesel €ljuttalott kélelemek
teld.leÍdó' kóve&ezéslrépp a jjjniüs 26.ai válaszlevéüEz képést a kercset nen késelt el.
Kfejtelte ezzél ósszéfllggésbé4 hogy a Le8felsőbb BírósÁg 42003' szjmú Polgfui jogcgységi
batíozata éltelnében a kercsetlevél .lőterjdztésérc negállapíott határidő ncn jog!€Mtó'
hfuem eiévillési jelegí és a !úuéPés ez okból sem vezothetlc pcrmegszünteÉsÍe. abban

HfuEsúlyozta' hogy az adaligénylés - a lI' rcndí alpeÍesnek a folpees Észéie €ÜuÚatolt
válaszából megállapÍlható4 mcgf.lelt annat a kóvetelnénynek' hogy kéllóen pontos és
megfelelő körübatárclt legy€l, abból egyéltelnűe. l.itíít' hogy a felpercs nilyen adatok

Az ehófokú btóság hivatkozott a perbeli jo8vita elbírálásakoÍ alkalneodó jogszabályoka, áz
AkoLnány' e Avtv', a vrv' a Folsőokt. tv. iÍányldó rcldelkeáseüe' Kifejtetle. hogy a felpercs
áLlal igéÍy€lt adatok köz:rdekból Dyilvános adatoknal nin6sül'ek' Rámülatott, hTgy az
a]P€Esek felada&órii} alapjá! közfeladatot eilátó szffinek nindsülíek. Így ü I' lendű aiPres
vce!őinokjavadálmazísa r Avtv. 19. s (1) és (4) bek.zdésélet és a 2007' évi cvl. tbryély
5' s'fuak €gyttttes éneblezése alapján - f€ladatkö.ii*el ósszeijggő személyes adar - mely
ezéí kijlldekbő] nyilvános adat -' eelyre a kózérdekjl adatok meghmerésére vonatkozó
rcndekezéseket kell álka]'nü
Nen fogádta el oá a védekczést s.n' hogy a Fcls6oki. tv. eon rcldellezése' hogy d adatok
nely sueek ré5zér. továbbílhalók' í€m éíelneáető a nyilválo$ágboz varó jo8 Á!tv' 19. s
(4) bekezdésébel írr kTrlátozásalént. Á2 adakiadási kötelezettség fü8gedeí altól' hocy u
adatot az I. lendl alpeles állal létrehofuil lyilvállartásbm vagy személyi eya8bm nilye.
nildsitést lyemek, az álpercsi nyilvántaÍús adaivédolmi' iletve infomációszabads4gi
szempoítból nen ninóíli az abbú levő adatokal'

A lI' rendű alper€s vonalkozásábm u adatkczeli:íi minő6ég hiányát állapítotla neg' Kiemclte,
ho8y a II' rcld'í alporcsi védekezésre lekjnlettel . felperesíek *ellc( bizo.yítÚi, hogy a kért
adatok tekinletébeD a 1I' rcldű alpe.os adarkc&lólok minősül, uonbm ezt a felpeÉs nem
bizonyította' ezéd a tr' É!dú alpeles a kelt adalok kjadására lem kötelezhetó' így vele s4nben
ke!*eterelutNíórcndelkezéíhozott
A II' Endű alperes lekintetében peruesÍcs felpcÉí a Pp' 78' $ (1) bekezdése alapján kólclezte

A2 elsófikú bí.óság íélete euel a felpercs és Ú i' reldí alpe.es terjeszlelt eló fellebbezést.

A felpercs fel]ebbzisébe a telhéÍe negállapított Perköltséget sérclmezte' Bejelellette, hogy a
II ' Endú alpe.essel szem ben pelkö lkég igéíyé linc s '

Éryclésc szerilt . Il' reodí abeÉs a Pí negelózó eljfuásb& e8Jclleí alkalomal scm
hiYartozoft ma' bogy nem mi!ősül az Avtv' szeriíti adalkeelőnok' és aí tm tisztázl5' bogy
ni|yeo minóliBb€D Dyilvá'Ulmeg d rcktoÍod be|yell'.uel\e h(\.bfn' A||d5pooÜa sfÍi!| " 0'
íendí alPrés rossáiszemde! járt el' így a I]' rendű alleres nagataltásÁból fakadó Ú€m
jóbjszem( illetvc ncm céiszerú pediteuel kapcsolatos kötiségék viselésérc nen kölelezhelő' A
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Pp 8U' s {2| berczdes.'e ula]\a kiemc||e' \o8y a teksleges kdlBege( a|nÚtsna njlcs

*1,:J.'#l"':-,:.,"J::Y"Tff yJf íT:l.í*xf ::.r'J:':i*ií'"'!,':f fJ.s#i

i#Éti:*.*.:Íl*itj.i,",'*x*|*[}{{f;";xmr*m$
i:JjJ'íii:trj-:H;.'i11.:il:L*".Í:',"1"':*jiH. l*síg 

a h.lyráIóú lelsorclt

t]'ff H*]il,..'T..í:l;:] ::i.{líi:i:r:ri:i1i*$*;, lí"jJ' t"ii"1;'"-ffi
i'.*: ;'r'.r:ii5':'.;.;.ro:ii:{#i:ii;#llk*t",uni";"r:r a:
;::ffi'il,ti;li::il li;i'i#i!i;,T :,:1ffi r,il.#f:f :;,T',,';il,"r
bckezdese valarut . 2' szúú me!ék]e!. a]aple u

x.l'Iri.sak korlátozotl íiItékbeÚ lo!ÁbbilháLóa*'

i.:*';"'.*:.í..'"T*;i..'a*Éi!i,i:.fu ti#i*f ;',...*r*
[[:i::*ri.. .- :i!"':":n'iltltt"' j*it:*lt.""m
j:'.T-'i:,#.":: :;il'#:;í''xÍ.n;;;*,""-'x" :n:*;::tr.i.:#i.l:n:ll ":
a..i-;"r'{:-#g'''J' "r ö'itq:9:il l l; "'r.r *Fj.iT*l.i:l"*"Ji::i
olvú ku-ión lowéoynek mi0ös!|' m.ly koÍlátozza u a

h; azok kozérdekbol nyiNÚos adalok lenÚének'

Á íclperes téll.bbezési elle.kéÉlnében a per főtáÍgya bkinretébeí Ú cLsófokú ítélel

helyb€íbaByását inditványozta.

til;*i!:l,l:'#.'-":.';':*"i:*':il[i1'";'fiii'J.ii,:':f"'':::H"ry'':llx;
alDc'e.. m|lJ a |eIpef' 'eLcbbeZé:é| aldplalMnax ||.||e

i'#il!}h jjj*.l:,,#ffi É;:.#-3L{"ll;ifi --li..:'.^t
} *i.ü.,;j.:;.*itit,'*h:ilh#l"{iil y*..::,;
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btósíg az ug' eLbí.á]ása ÉkíteÉben M Avlv' 21' $ (5) bokezdése alapjáí hatáskörel és
illeÉko$éggol 's rcndelkezett' Az eh6fokú eijájásbfu előadott dPeresi oldejtésel senben
csa]. reejegyzi a másodiokú bínjság' hogy a Pp' 23' s (2) bekezdése alápjáí niÍN mak
jelentősége' hocJ a perússág á Pp' 51' $ nely Énde]tezése alapjá! áll fe!n'

AZ I' reldí alpeEs ú ü8:y é.denÉbel elóterjesztetl védekclsét tét ker&skórbeí foÍette ki.
Elsósorban e jgélyell adatot megismc!éséhez váló jogot vitaÍa' másodlagÓsan má
hivatkozon, - hogy ha egébkénl ki is kellene adnia az adalokat ' e üok lyilváno$íg]íhoz
való jogol külöí jogszabály' a Fels6okt. tv' reídekezé$i korlátozzák'
A FóváJosi ltélőríbla e I. rcndú a]peres egyik élveléséve] em é.tett egyél'

A pe. érdeni regíléléséÍél abból ke[étt kiindulni, hogy az Alkotnány 61' $ (l) bekezdése
értelnében mjndenki jogosult á közérdel.í adatok negismeég..c' Á közérdekí adaÍ
negisdeiher6sége olyfu alapvetó, alko(nályosm bizloítot1 emberi jog, mely ugye lem
tor]ílozhatadfu' de a korlátozá5lat ncg kell fclelnie u arapjogi korlótoásol*al srcnbe!
femálló alkotúÁnyTs kövelelíényeknel' úÜekról M Alkotnány 8' s (2) bekézdéso szüint
sal( töNény rcnd.l*ezhet' valonjnl a korlátozás nem vonaikoáat @ álapjog léíycges

Az Álkotnánybjn5ság 3411994' (lÍ' 24') AB batározatábú azt hmgsúlyozta' hogy Ú
iniomációszabadság korlátozási csal. a*kor fogadhaó gl a]kotmályosd i.dokolnak, ba azt
mís alapjog énéDyesüése kenyszeritde! iDdokolja'

Az Aviv 2' s l ' ponÚa árapján szenéLyes adat bármely negbalározott temészetes szenéllyel
kapcsolatbá noznató adat, e adatból icvonható' e éÍinteftE Yo..rkozó kóv?lkcztetés' A
s&rélyes adat u adélteelés sorá! niídaddig neg6rzi e minóségét' mi8 kapcsolata áz
érintettel helvleállítnaó'

Az Avtv.3. s (l) és (4) bekezdésébeí szabÁ]yozattak szerilt szenélyes adat akkor hozhaló
nyilvánosságra. ha u éri.tetl ehhez bozzájáBl. vagy a ti'nény íg' rendelk€zik.

Az Ávtv' 19' $ (l) bekezdése cIőí.ja' hogy M álLMi vag' helyi óítomáoyzati feládalol.
valaninl jogszabatban neghltárczott eg'éb közfeladatot cllátó srcry vagy szebély
(továbbiatbe: szerv) á feladatkÓÉbc lattozó ügokben - így külóntjsen ú állmi és
ölkományzati költségvelésle és funak véglehajtására' u áumi és önkormányzati vagyo.
kezcléséfe' a tözpénrck fébaszíaására és u eÍe kölótt szerz6déseke' a piáci sbrcplót, a
magánszeÍezetel. é$ P.nélyok Észérc külöíleges vae' kizírólágos jogok biztosítdáÍa
voíatkozóú - krtebs elóse8íte és biztositfii a közvélenély poTlos és lyos tájékozlatását,

A jelen pe.be. a bíóságnat u A!tv' 20' és 2l. $ a r.ndclkez:sei aiapjá! lbba ! kérdésben
keilett álláí fo8latnia. hogy az a]pe.qok a jogszabályokna]r negfelelóen jána.k'e ol' amikor a
lelperesi adaligénylés teljesítését negÍagadták' Annak bizonyítása, bogy e adatkiadás
aegtagádása jogsE.Ú volt az Avtv' 2t ' $ (2) bekezdése srerint .z l' lendű alperesl telhelte,

Az Av1v' 19' $ (4) betezdése üt h kioo'dja' hogy ha tódény ná5kéo1 nom rendelkezik,
közéldokből nyilválos adat az (i) bekezdésb€n neghatározott sen.k feladat' és batÁskörében
cÜátó személy foladatkórével ós&filggó senélyes adala, továbbé egyéb' k('zfeladalal eltÁtó
sz€úély e felada&őlével ö$zeljrggő szomólyes adata. EeD adatTk megisderéséÍe a tóÚény
köÉldekÍiadatoknegisneÉsére vona&ozórendel&ezés€itkejla]I(almeni.
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Az Avtv' 2, $ 5' pontja közérdekb6l nyilválos adatnak ninősí mjndéí' t krzérdekű tdat
fo8alna alá nen taÍozó olye adatot' mel'tet nyilvánosságra ho2a(a1á1, vagy hozáférhetóvé
iélclól löflény közérdekből elE eli' A nivalkozott jogszabályi lendelkezések együttes
értelTezésébóll u a kÓvotkoztelés vT ató le' hog] a tözérdekból lyilvános adat cseÉbcn nága
a Avtv' teszi lehetóvé áz egyébtétrl szenélyes ada! nyilválosságÍa hozalalát'

Aníak eLbírálásáloz. hogy a felperes á]t.rl kért adatok közérdekbó1 lyilYános adabak
nj!ósübek.e, a búóságnak üt keüett eldöntenie' hTgy ú I. Éídí alpeles olye szcníet
m]nősült, amely u Ávtv' 19' $ (1) betezdésébon reghatározoft fogalonkörbe vonlaló'
Az Avtv' már idérett 19' $ (l) bétezdése példálózófu felsorclja. hogy u adott seí milye!
lipusú iélddatkö!ökbe tarlozó ügbon kölelcs a tözvéleméÍy tájékoztatására' A jogszabályi
reldelkezés ilyen feladatkőÍként jeiöli meg - !ülfuöséí - az á]lani és önkomínyzati
kijltségvc!ésÉ' aníak végehajtás]ála' u állami és önkomán'zati vagj/o! kezeléséle, és a
közpénzek foü6ználásála és u ene kölött sze.ződeseke vonálkÓ'ó fel'dábkát.
A Fővárcsi Íélőtábla rámutat e4 hogy jogszabály íem ldt.lnúza scm a kózfeladat' scm
közpénz togalom.meghalfuozását' ezért a kérdés eldönléséhez több jogszabályi reÍdelkeás
egyúttes éíelnezése sziiksé8cs,

Á Ptk' ildokolása a ködeladatot olym felada*ént hatíroza meg. melyet egébLé u
állmna].. vagy á n.lyi i'nkomá'yzatbak keltese megvalósllata'

Az d''4ház|aífuío. \zolo ls9'2'.vl )Lt,\\ !t tudély rlovábbla}om| /in|'] o' s (|J beLczdA.
kinoídja' bogy az állsrnázidiás &öÉbe Ialtozó áuúi feladatot @ 1llm Észben lágy
egészben költséglelési sze.veken keresztiil látja el, vagy ellátásának a pénzügyi tédez.lét
Fvb.n \dg) .giwbfr' tö/\dFnúl \dgy ko/velvc b.Z oq'ja'

A (2) bekczdés szenít ú áuani ieladatok laíatná| és köv.tclrnényen kijlön törvények í.ját

A tóltsé8vetési sreNek jogállásáDl és g@dá]kodásáról rcndeltezó 2008' évi cv' tönély 1'
{.a alapján a kólségvetési szerv ü áuam!áztaÍá. ÍésúÍ képező' e törvéíy striít
nJilváltartásba vett olyD jogi qonély' amely jogszabálybm megha(ározoll és e alapÍtó
oki|albm rögzíett á[mi' illeNe önkományzali feladátokat (a továbbiakbm e8'iit| kózfelada'
kiizérdckból, alaptevékenységkénl, baszoÍselzési cél íéltül. jogszabálybm néghatáiozott
kövelolmények és fellételok alapjá!' jogszabálybm neghalárTzott srcÜ véey sremély
irányítása Yagy felü8yelete neuetl, u alapító okiratbm negjeltjlt oűködési körben közfeladat
ellátási töt.lczettséggel' évos töItségveésébő] vagy kólhégvetési ieÉtéból gazdálkodva végez'
A 2008' évi cv' tönény 2. $ (1) bek.ztÉse felsoroÜa a kiJltsógvclósi szeíeket' típlsaik és
alapíló szlvük szcriít' így vanbak egyebek nellell kózpolti köllsépeési suNek'
amelyeket az országgyú,]és' a (ormány' a foje&tet inílyíó szeí alapÍthat.

A Fekőokl' lv. prcambuluma utaj Úa' hogy áz áuami fehdoktatási inléznény közszolgáltató
költségvetési szeN, mely közintéze&ént vagy vállalkozó közintérctként nfl.ödik' A t0' $ (1)
bekezdéséÍet másodi& noldala úgy Éídelkezjk, hTgy a fclsőoktalási intéznény a tinnlaíó
srcnélyét6l ftg€6oo a köllségvetési gud.ílkodás re je sftrilt' az egyhei gazdá]todá!
rcndje srcdnt vagy a magán felsooktatási intézmély gudálkodási rcldjc srcrint ntrködit' A
FelsóTkr' tv' 10' $ (2) bekézdék kiemeli' hoBy áz áüani fclsűokalr&i iltéznény lc}intelTboÍ
e Áht.t valmjnt á közalkalmeotla* jogílá!áÍól szóló 1992' évi XxXnI' tönényt (Kí) a
törvéíybcn noghaláÍozott oltórésetkcl kou alkdfiazni' A Felsőokt. lv' l0. $ (3) bekezdésc
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Linondja' hogy a felsőolutísi intéznény ! f€mtútó atal bizlositott és ú állannáztdlás
alBldszerciből sa'mÚó támogétás' átveí !énz4ztöz' valminl Államháztattfuon Kvüli
foÍásból szálfuó bevételejn€k febasaálfuával lálja el feladallit' A Fohőokt tv' 10. s (4)
bekezdése saÍint a íolsőoktalási inézmény feladal2ioak euátísára, nűködéséÉ' fcjl.gt.sér€
szolgáló köIségek fedeelét e éYes intéaé'yi költségvotésbe. k€u elónányoai.
A Fe]sóokt' !v' 15' $ (1) bekezdése úBtr rcndekezik, hogy a fclsőoktar]'si intéméíy á
műkijdését al*or kezdheü meg' ha a dlvánladásba vétcle megkjrtént' továbbá a müködés
megkezdéséhez szii&s:ges engedélyt negkapta' és d országg}tlés döltött @ ál]ami
elismo.éséról. A Felsóokt w' 15' s (3) bekezdéÉ éÍlelmébcn a nyilvántaltásbo vélelÍe atkor
ke!úlhet sor. ha a rcndelkozésrc álló adatok alapján mcgállapítható' hogy & alaPító otjÍalbü
negbatárobtt fel.datok folymatos ellátásához szükséges tfugyi és pénzi]gyi feliételek - a
lcvékenysée meekezdéséhez szokséges úánybú - reldelkezésrc állnak' és a leljes mlikrdéshoz
szÜkséges nérlélig fTkozátTsfu fu gteEnthetdk'

Á febívTn jogszabályi le.delkezésekből e állapitható neg' hogy Ú állei alapífuú
fchőottalísi intéznéíy e eseüeges egyéb- foÍások m€llett ü állmi krlBégvetésből
szá@zó vagyonból 8azdÁ!fudil' A Fdvfuosi ltéldtábla álláspoítja szcriÍ! u állmi araíású
í.hóoktalási i'tézmény egyértelrnűen ki'zsrclsáIztásl vógcz' kövelkezésképp olya ''egyéb
kózfeladalol elátó gerv''' Úely u Av1Y 19' $ (1) bekezdésében megnaláozoft szabály
halálya alá esil.' Ez egyben ur is jelenü' hogy elÉró lőnényi leldelkezés hiáíyÁbe a
|elsóoktatási intézméíy fellda! és haiáskó!ében eLjáró Menély f.lada&ö.ével össrcfügBó
srcmélys adata u Avlv' 19. $ (4) bekezdése értelaébcn, közérdekből nyilvános adahak

Ez e álláspont t'ssámg6m vm 4 2007. évi cvl' törvény 5' $ (1] bel€zdésével' eiy
kjmo.dja' bogy közórdckból Íyívános diÍdel, u áuúi vag]'oÚal v4ló gedá]lQdásn és u
azzal való leldelkozésrc vonakozó. közéldekí adabak íen ninősülő adal'

Á Felsdolt' tv' 29' $ (l).(!t) beliezdései iészlet€zik a rektor f€ladal' és bat'skörét' níg az (5)
bctezdés lehelóvé teszi' hogy e (D.(4) bekezdésben negbatáfuzott jogkőét ew!.úónl lagy
@ ü8yek ncghatálozoü kóében bélyelteséÉ vag] ü iftézmély úás altalrneo1tjáJa delegálja'
Ebb6l viszolt az köÍ€tkezik' hogj' a Ékto.i a helyettosei továbbá a tüokal irfuyitó dékánok a
feisőoktalísi intéméoy felada! és haláskt'Ébe. eÜáró személyek' akil'ek a fizelését és
prémiunát a felada&óriit ellátásával ó$afljggésben keletkezett kózé.dekből íyilvános
adatna'k kell tekiíteíi' kóvetkezésképp czek u ádatol. osztják a köz:rdekí ád.tok jogi so$át,

Ezt u álláspontot lámdztja a|á A 2oo1' éli cvl tönély 5' $ (2) bekezdésében ftl Ú a
reídel&ezés is' mely szerjnt e álami vágyoínal gÚdálkodó lagy @ál rendelkezó szeN vagy
szomóly a kólldekí adatok nyilválo$ágá!ól szó1ó töryTny szerintj közfelad ot ellátó
szepnek v4gf, semélynék minós0l

A felsdoktaúsi i.rezményi vezelók juilatásái nyilvánTs!ágának elve megfelel a hatályos
tófléíyelűek és rcm eüellétes @ AltotmányblróságÍat Ú a1apjogi ko.látoz6sa] kapcsolalbm
kialakítot jogédctmezési gyalollatával sem' Az Al}otnálybírósá8 köve&ezelTsen olyal
állásponlot képvisel. hogy a közfeladatot ellátó szenélyeknek a tovékenységiikkel
ós&fuggésbeÚ nagyTbb nyilváro$ágot kell ellűmiük. A semélyes adatok védelnének
korlározásál obboD u esetb€í egy másik alornányosjog' a közérdekí (kózédekbó1 nyilv álos )
adatok n€gismeÉséDek joBa 'ndokolja' A kodátTzás úálylalóna* ncm tekintheló nefi a



2Pr20.s20/20r0/4.

veretői t€vék.Dység euátásáért
ellátásánoz és a nyilvánossághTz

kiiizetett juttaiísok szorose kápcsolódna* a közfeladál
varójog nom sérti ú illémélyek aulonóniájár'

Mindezek a]apjá! az l' reldü a]peres olsődleges Védekez:se lem foghat helyt' ned e igényel1
adalokkózérdekbő]nyilválosak'leháLfőszabályseíiítnégismerhetók'
A Fóvárosi ]télőtábla vizsgálta Ú I' rcídű alp€les üo! éNelését. Úelybon aÍ fejtotto ki' hogy
a Felsóokt' tv' Eldelkezései' nilt speciális szabayok ko.látozzák ú Avtv' sfu.inti
közérdekbdl nyilvános adatokme8isnerhelóségérc vonalkozó főgábályt'

Az I' rcndű alp{es . másodlagos védekezése kórében e A\'tv' 3. $ (3) bckezdésére, t vlv' 5' $
(1) bekezdésérc' valmiÍr a Felsőokt- lv.nok a kóza]tatnuTtli alaplyi lvántaltássa] kapcsolátos
rende!.elseirc hivatkozotl, és ez.kuck ü egtütts éltelmezéséból1 oly& kövelkeztotéW jutottl
hogy a Felsóokt' tv' u adatok megisnelhetőséeét kodálozó kiilón tTÚéíyíek tekinÉndő, olya!
kivélelnek' mely a&adályát képezi az adatigénylés leijesÍlésének'
A F6városi Ilélőlábla ozzel az okiejtésel sm ér1ett egyÓt' á kiJvetkezók miaí'

Az Avrv' 3' $ (3) b.kczdése azt írja €ló, hocy a kijtelező adatkezelés eseÍén ü ada&ezelés cétát
és feltételcit' a kezeleldő adatok köét és negisnerhelős:gét' u ada&erelés idó'nmát.
valanitrt z adalkezel{i személyét & adatk.zelést elÉldeló t.jívéíy vagy Tdtomályzari
reDdelet batáÍoza meg' Á 2007' évi cvl. t.iÍély 5' $ (1) bekezdésélek második nondáta et
moídja ki, hogy külón 1öNény d adat megisnoú.t6ségé1 korlálozbalja.

A Fehóokt' tv' 34' $ (1) bckczdése határczza meg a felsóoktatísi intézmény ál|a] tezelbetó
adatot körcl' E rcndelkezés értelnében a felsdoktatlsi intézmény uoka1 e adalokat táíhaÜa
nyilvón, amelyek az intémény fende]letésszerÚ nűködesé!€z, a nuúaffói joEok
gyato.lás]ínoz' a képzés megszeNezésénez nélkiilózbetetlenek' továbbí mclyek a
jogszabályokbfu és a felsdoklatási intémély szenezeli és nűködési szabayatába biztTílotl
kedveznényeke va]ó igényjogosultság elbí.álásához és igaolásánoz sziitségeseL E cólbó]
üok az adatok kerclhetők, melyekből negállapítható a jogosult személye és a kedvehélyrc
való jo8osulsága' A Folsóokt' rv' 34' s G) b€kezd:se srcrint a felsőoktaiísi iltézmény áz
álkálo@ottak és a halgatók szomélyes adatait cslk a foglalkoztalással' jultatásTk'
kedveznények' I(öteleztttségek negálapitásával és leljcsíésévej' álmpolgári jogok és
kötolezeíségek teljesírésével kapcsolalose' Denrctbiztolsági okokból' az e töÍvénibon
m.ghatározott nyilvánletások ke&lése céljából' a céhak me8|elel6 nértékbeÍ' céüoz kötóllen
kezelheti' A fclsóoktatási inlézmény u alkalnúonak személyes adatait ' ba á
iársadalonbiztositási szabályok cltéróeí nen rendelkeznek - a foslal]oztaús úegszrIíé'jlól
szímítoí tiz évie Lezelbed' A felsóottalási intézméuy a halleatók szomélyes adatait a hallgÍói
jTgviszony n€ggíiésétó:1 szánitTrr nyolcve évig kezelbeti' A FeLsdokt' tv' 35' $ (1) és (2)
b€kezdése az adátbázi9ól' a feIsőoktalási inlomációs Éodszer céijáÍól, u abba (jíénó
adatszolgállatásról szól' Á Felsdokt' tv' 35' $ (3) bckezdésé.ek negyrdik mondata a keElendó
adatok feisorclását illc!óen utal az I. re í alpercs által ü elsófTkú elj&ásbfu hivalkozott 2'
szánú neuékle|c' míg ü ötödik moldata úgy szól, hogy ,,a nyilvánuÍá.bó] személyes adat

M érillette' Kvül .sal u egyesj a foglélkozlatáshoz kapsolódó jultatások jTgszorű
igénybevételének negállapltást céÜából továbbíthátó, a szolgáltatá.l 'yújtó vagy u
e.njbc\(lel |ogo..á8á!at eueodPi\.F IiL a'on rclzérc.'

Az I' Éndo alp€Es álásponÚa' oiszcrilt a Felsóokt' lv. rendcltozésoi kiilönös tönéíyi
szabályozísnák minősülnek ü Ávtv.hez viszonyítYa, csalr egy Yonarkozásbaí osztható,
mégpcdig, hogy az Avt!' nem.sat a szcnélyes adatok védcImél és a közéldekí adalok
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mgisne!éséhez való jog éÚényesülését szolgáló alapveió szabályokól szól' hmen alapot
szolgáltal u ada&erelés$l és e adadeldTlgozással kÁpcsol4tos kiüölrs sabá]yoknak is, A
Felsőokt. tv. 3+35' $.ai és Ú eÍ ített fuüékle1 ü A\'tv.nek Ú adatbáasra és a kc@lés
módjáü vola&ozó sp€.iáüs Éldelkezéseii foglaljá]< Mgukbfu, do nen éÍinrik e Avtv.ldk a
közéÍdékÚ adatok negismerésérc' negisme.hetóGgéÉ voDatkozó Éídelkezéseil' Ez
következit a Folsdokt. tv' 35' s €) bekezdéséDel nyelvlmi é.telmezéséből is, nivel a
noma'/o!eAa \^me|\e(ddal..lovdbbÍu5á':rc| é6 D.n a,Jiad!sá'''ó| wól'
A ró\árosiltélőtábla áüd\Doltid Verilt lehal á Fel!óokl' |\' e ddon |.ri:]eÚe voÚaún/o
speciáüs jogszabálylok úiíasül; eonba nen taíalme olyÚ rendelk€zéí, mely @ Avtv' 19'
$ (4) bekezdéséí keÉszíil éÚényosülő 19' $ (3) betezdésébe! íí ki{élélckrc leklnt€Í€l a2
adatieénylés megúgadasát jogszerűvé l€szi.

A nec1snelhc16ség kodáloááióságáról ugyaÍis u Avtv, 19' $ (3) betezdése reÍdelkczik á

Az (l) bc*czdésbeo enIÍlott Gzenezetek)nek lehetóvé tell lendiik. hogy a kozelésiikben lóvó
kö&ldekű adatot bárki negisú*bésq kivéve' h! u adatot 1Ó!véíy 'lapján az ea jogosult
szefl minósítette, iIl.Ne na ú neüetközi sftlződésból oredő kötelezettség a]ápján miÚóított
ada1. továbbá, ba a kózérd€kí adalok nyilvánosságához való jogol - u adat|ajl]ík
negbatáÍoásával törvény

c)bíniildözési vagy bfunegtlőzési|
d) kózpoÍti pénzügyi vagy dcvizapolilikai éldekbő]:
e) hilü8yi }aP$latolaa' .enftrtózi skrveElekkel való kapcsTlarokai
0 blrósági vagy köá8ugatási halósági eljárÁsra lekinleÍel ko.látoza'
A 19' $ (6) bekezdése a közéÍdehí adatok negismdésével és Dyilvínosságáva] összeIüggósben
a Ptk. üzleti titok megisme.ésére vo.a*ozó v.bályain utal vissza' A 19' $ (7) bekezdése úgy
szól, hogy a köz:rdekí adatok dyi]váío$ágá! kollátozhatjá bvábbá ü Eüópai Unió
jogszabáya e EÚópai U.ió jeleDtds péMtigy. vagy gadságpolilikai érdekére tekjnletlel'
bel€éltve a morctáris' a költs'gaétési és u adópolili]@i érdokelis'

A Fövárcsi Í€ldlábla negítéiésé szeriít az l' 'endí alp€res állal hivalkofutl, a
úegismélbetőségel korlálozó jogszábály a korlátozást úé8aLapozó egyil. csopodb4 sem
sorolható' ráadá5üI lartalmábm sen Jelent e Avlv, 19. $ (3) bckezdésébeí jelett tivételrc
feljogosíló Pndeltezéí, mivel a Kjr 83/B' $ (1) bekezdéw a közalkalnazTüi
alapnyilvánl.rtá5!ól' níg a Felsőokl tv' 35. $ (3) bekezdése ! felsíÚttatási iííonMciós

Tokinl.ttel m4 hogy az t' retrdí alPeres Den ludta alálÍnNztei et' hogy a lelpcEs által kért
adat tiadÁsÁt jogszeríeí tagadta neg, ezért heLytáilóan döntört e ehó|okú bíóság, mikol az l'
rendű alpeEst a felperes által igényclt adatok ki4dására kötelezie'

A Fóvárosi Ítél6úbla nem táíotta alaposna! a felperes p€rkijLrsége irályutó fellebbezjsél sem '
A felpeÉs a Íészlets clőzctcs lcvclezós tükÍébcn' valmint az alpe!.*k tevékeíységi és
felada&örc isnerelébe. jogosu! volt eldólteli. hoB]/ ki1lekjnt adatkezel&ek és a pe.ben kjvel
srcúben kívánja igélyél érvéíyesíleíi' Az a köÍülmély, hT8y e vondkozásbm á E' €ndű
alperst negalapoztlmul vonla perbe, mcgalapozai hogy az ezb| folmeÍüló \óltségek
viselésélc köleles. kiilönös tekintenel ffiá' bogy a kft*ét még ail.or is feTí1adofta Í' re í
alpe!*sel szembeí' Mikü Ú ezal védekezel! hogy len mi!ósúl ada&ezeL6nek' Elnek
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kövé&ezlébeí a Pp' 78' $ (1) békezdésébel foglalratnak negfélclóeo jáJt ol Ú elsőfokú
blróság' mikor a pükl'llség viscléséról batálozott'

MiTdüolao tctjllettél a F6városí ÍÉlóúbla d elsófikú bíóság ítéletél ! Pp' x3' $ (2)
bekezdése szerilt' helybenhag}ta

A f.lper.s másodfokú pe(kóllségrc sem bíott igényt' ezért eól rcnd€lkeai rcm kélÓtt'

Az iletékckől 9óló 1990' évi xcu' tólvéíy (Ív.) 57. $ (l) bokezdésaek o) po4ia skliDt @
eljáiis iletékmoltcs volt.

Budapcsl' 2010. május 27'

Dr' Fülöp Györ8yi

Kizmmé dÍ. oszkó Meiúnc s'k'
a leács elnöke

Dr' Gyóriíé dÍ' Mam AÍÁlia s'k

í.''a
PAÉ


