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A Maggar Köztársaság neuében!

A FőVárosi Bíróság dr' Baltay Levente és dr' Desics Péter ügyvédek /1137. Budapest'
Katona József 39' száml á|ta| képviselt Társaság a szabadságjogokért /1084. Budapest'
Víg u' 28./ fe|peresnek

dr. Ka|má| csaba jogtanácsos és dr. Gyóri József fóosztá|yvezető-helyettes á|tal képvise|t,
jogutódlás fo|ytán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ,/1357. Budapest, Pf.2./
alperes ellen

közérdekú adat kiadására köte|ezés iránt inditott perben meghozta és kihirdette a
következő

ÍrÉr,nrnr:
A Fővárosi Bírósdg kötelezi oz dlpel.est, hogg l5 napon belül adja kí a
felpereslek a zoo9. oktőber l4-i konnÍi;uüIésn.ék d sdÚolg Moto,-eeí.tÍ.|',,fi Kjt.
tészére ngíltandó beruházási kölcsönösszegről, és ahhoz kapcsolódó
kőItséguetési készfiz,ető kezesség uáIlo'lősról szóIó ö s szefoglalő olag ag ot telj es
teÍjedelenben.

Az íté|et e||en a kézbesitéstől számított 15 napon belÜ| a FöVárosi itélötáb|ához címzett' a
FőVá|osi Bíróságná| 4 pé|dányban benyújtandó fe||ebbezésnek van he|ye' ame|yet a
másodfokÚ bÍróság kére|emre _ a tárgyalás mellózésének a törvényben meghatá|ozott
eseteiben is _ tárgya|áson bírá| e|, illetőleg a fe||ebbezési határidő |ejárta elótt eIóterjesztett
közös kére|emre tárgya|áson kívül bírá| e|'
Az íté|et e|len fe|lebbezést e|óterjesztó peres fé| számára a jogi képvise|et kötelező'
Amennyiben az e|ső fokú e|járásban jogi képvise|ó né|kül járt e| a fe||ebbezést benyújtó
peres fél, Úgy fe||ebbezéséhez csaiolja jogi képvise|ője meghaialmazásái' j||etve
amennyiben pártfogó Ügyvéd engedé|yezése iránil kére|mei ierjesztett e|ő a |akóhe|ye
szerint i l|etékes Igazságügyi HivataIná|' ennek igazo|ását'

INDOKOLAS:

A fe|peres az a|peres joge|ődjéhez' a Miniszterelnőki Hivatalhoz fordult a |\iloTo GP Futam
rendezésérő|, a SáVoly l,4otorcentrum Fejlesziő Kft' |észére nyújtandó beruházási
kö|csönró|' és az ahhoz kapcso|ódó kö|tségvetésl készfizető kezesség vá||a|ásáról szó|ó
1179l2oo9'lx.26.l Korm. határozathoz kapcso|ódó összes előterjesztés, és a témában tariott
kormányü|és összefogla|ójának ehhez kapcsolódó részei, Valamint a hangÍe|Véte|ek
hanganyaga máso|aiának kiadása iránt. A fe|peres ugyanis arra hivatkozott' hogy központi
államigazgaiási szervekrő|' vaIamint a kornrány tagjai és az á||amtjtkárok jo9á|lásáró| szó|ó
2006' éVi LV' törvény 13/A's./3/ bekezdése szerint a kormányÜlésen e|hangzottakat
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összefog|a|óban ke|| rögzíteni. ame|ynek e|edeti pé|dányát és a hangfe|Véte|t a
Minisztere|nöki HivataI rögzíii.

A fe|peres adatkérésére a Miniszterelnöki HivataI megküldte a ké|déses térnára Vonatkozo
e|óteijesztési, és kÜ|dött a kormányÜ|ésró| szóló o|yan össz-^foglaló részt' ame|y ugyancsaK
a témához kapcso]ódóan készü|t' de az összefog|a|ó egy részét kjiakaÍta, és a hanganyag
kiadását is m;gtagadta arra hivatkozással' hogy az adatvédejmi törvény 19/A,s./1/ és /2/
bekezdése szerint e|re |ehetősége Van'

A ÍeIperes ezután ismételten kérte az összefogIaló és a további anyag kiadását. azonban az
alpe|es joge|ődje ezt nem te|jesítette'

A fe|peres a bírósághoz fo|du|t és ar|a hivatkozott' hogy a kért kózérdekű adatok egy
korm;nyu|és anyagai' A sáVo|yi befektetés |egtöbb rész|ete már nyi|Vános' és nem uta
semmi iovábbi védendő adatla' s az a|peres sem je|ezte' hogy az adatok minősítettek
|ennének' Az alperes á]ia| hivatkozott 19/A's./2/ bekezdése sem fogadható e|. a szerv
törvényes műköáését egész bizonyosan nem Veszé|yezteti egy Visszavont támogatásró|
szó|ó áontés kórÜ|ményeinek a tisziázása' Nincs o|yan külső befo|yástó| mentesség|e Va|ó

a|apos hivatkozás' amé|y az adatkeze|ő számára a nyi|Vánosság kor|átozását indokolná'

A fe|peres határozott kereseti kére|me arra irányu|t, hogy a biróság köte|ezze az alpeÍest a

2oo9' október 14-i kormányLj|ésen meghozott' a SáVo|y |V]otorcentrum FejIesztő Kft' részére
nyújlanao oerunazasi kö|;önrő|' és a' ahhoz kapcsolódo kö]lsegVe!ési ke9zfize]ő Kezgsség
várlárása,or szó|ó kormányhatározathoz kapcso|ódo összes e|öterjesztés. és a témában

tartott kormányÜ|és összefogla|ójának a kiadásá|a'

A peres e|járásban tartott e|ső tárgyatáson kitűnt' hogy a kormányhatározathoZ kapcso|ódó

"láiál""'tésur."t 
a fe|peres kézhé2 kapta, ezért keresetét a kormányülésnek a témához

rapcdoroao összefoglalója kiadására köie|ezés iránt tartotta fenn' Vagyis a te|jes

összefogla|ó anyag kiadására.

Az alperes jogutódja önként perbe lépett, és é|demi nyi|atkozatot is e|őterjesztett' arne|yben
tenyegéoen Jkora.ooi eljárást mega|apozotinak talá|ta és keresetet a|aptaIannak. h!szen az

a|párjs az adatigény|ési teljesítetie, a kjtakart rész az adatvéde|mi törvény 19|A's |1l és l2l
bekezdésére hivatkozással nem Vo|t kiadható'

AZ A|kotmánybiróság 32l2ao6'N||.13.t AB határozata szerint a kormányÚ|és' a hatá|yos
szabályok sierint nám nyi|vános' Ennek egyrészt az a cé|]a, hogy a ,kormány tagjai
szabaóon és rész|etekbe menően Vitázhassanak az egyes e|őterjesziésekrő], és az Ú|ésen
felmerü|ó po|itikai, gazdasági, társada|mi kérdésekfő|' A kormány poIitikájának

egységességét kérdője]ezi m"g, ha az ü|ések; és az oti elhangzó ellentétes Vélemények
foiyam-atosa-n és kivétel nélkü| nyi|Vánosságot kapnának' A nyi|vánosság kizá|ása
e|ósegÍtheti ' hogy az Ü|ésen eIhangzott felszó|a]ások ne Vá|janak kortes beszéddé, azaz ne
a Választópo]gárok számá|a közvetítsen egy po|itikai ijzenetet'
Áz atperes Jzerint a kormányÜ|ésen e|hangzottak nyi|Vánosságra .kerÜ|ése a kormány
taqiainak szabad Vélemény fo|má|ását kor|átozná' Az a|pe|es tehát jogszerűen járt e|'
arilkor a feloeres részére kiadott iratbó| azokat a részeket kitakarta' ame1y nyi|Vánosságra
kerÚ|ése Véáendó érdekek sére|mét je|entette voIna-
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|'.9|pere-s bemutatta a bíróságon a kormány 2oo9' október 14-i Ü|ésének összefogla|óját. a
kitakart rész nélkÜ|i szöVegterjede|emme|. Egyben íeImutaita a kormányÚlés jegyzókoÁyvét.
ame|y nem nyi|vános irat' de annak azonosÍtására a|ka|mas, hogy a peres iratok számára
bemutatott és becsato|t összefogIa|ó szövege azonos a'[or;ányü|ésen készített
ÖsszefogIa|ó szöVegéVel'

A fé|peres keresete változatlan maradt, ame|yet a bíróság megatapozottnak ta|á|t a
következók miatt:
Az ajperes nem vitatta azt a tény' hogy a fe|peres á|tal igénye| adatok közérdekűek' és a
feIperes á|tal kért' a ko|mányüiésen készÍtett e|őter]esitések anyagát' va|amint a
ko.mányhatározathoz kapcso|ódó összefog|aló anyagot - izóvegrészlet kítákarásáVa| _ ki is
adta a fe|peresnek. Az alperes tehát az adatigénylést te|jesitétte' azonban a szeme|yes
adatok Védelmérő| és a közérdekű adatok nyi|'ánósságáró| szó|ó 1992' évi LX|I|' torvény
/AVIV'/ 19/A's'/1/ és /2/ bekezdéseire hivatkozással egy slöveg|ész]etet kitakart'

Az a|peres' áJjáspontja a peres e|járás során is Vá|tozat|an maradt, s miután a fe|pe|es az
eredetileg lé.t. de a keresetben rnég .nindig megem]itett' a kormányÚ|éshez kapcso|ódó
e|olerjesztese|( anyagának kjadását már nem kérie' a bíróságnak abban a kérdésben ke||eti
á||ástJog|alni' 'hogy Vajon az aIperes jogszerűen járt e|, vagylem, amikor az AVtV'19/A's'/1/
es /z/ bekezdésé|e hivatkozássa| a2 adatok egy .észét a kiadott összefog|a|ó anyaóbó]
kitakarta.

A 19/A's /,]/ bekezdése szerint a 19's'/1/ bekezdésében meghatározott szerv fe|adat- éshatáskörébe tartozó döntés meghozata|ára irárryuló e|jálÉs sorárrkászitett' Vagy rögzíteti' a
döntes mega|apozását szo|gá|ó adat a ke|etkezésétől számított 1o éVig nem nyi|vánós' Ezen
adatok megismerésé| az azÍ kezelő szeN vezetője engedé|yezheti'
A /2l bekezdés sze|inl a döntés megaIapozását szolgá|ó adat megismerésére irányu|ó igény-'az /1/ bekezdésben meghatározott jdőtartamon belü| - a döntés meghozata|át követően
;.]!:!'"9:ílh+9 ':|' ,h" '":'"'9?r megismerése a szerv törvényes műk;dési rendjét' vagyle|adat- es hatáskörenek i||eiékteJen' kÜ|ső' befo|yástó| mentes e||átását' így kÜ|önösen az
adaiot ke|etkeztető álláspontjának a döntések e|őkészítése során történő jlabad kifejtésé1
veszé]yezteiné'

Az a|peres a nem Vitatottan közérdekű adatnak minősü|ő összeíogjaló kiadását részben
eltaka.ással adta ki' a -19/A.s'/2/ bekezdés második forduIatára 1|apozva' Az a]peres
azonban a|apta|anu| utasította el azt a fe|peresi kére|met' hogy a sáVo|yi Motorcentrum Kft'be.uházásához kapcso|ódó összefogla|ó anyag te|jes terje-de|mét ké;i kiadni, hiszen az
ape|es n|Vatkozas szednti 19/A's'/2/ bekezdés második fordujata ez esetben nem jön
szoba.
A döntés meghozata|át köVetóen akko| utasitható e| ugyanis a döntés mega|apozását
szoigá|ó adat megismeresére irányu|ó igény' ha az adat;egismerése a szerv törvényes
muKooes| rendjet. vagy fe|adat- és hatáskörének i||etékte|en, kÜ|ső' befo|yástó| menies
e||átását Veszé|yeztetné. Ez esetben azonban az megá||apítható a kormányü|és
összefogIa|ójábó|, hogy nincsen o|yan adat, ame|ynek a felpe}es á|taIi megismerése' Vagy
rajta keresztÜ| a nyi|Vánosság álta|i megismerése a kormány torvenyes m-r:t<<iaési rena;éi'
Vagy fe|adat- és hatáskörének i||etékielen' kü|ső' befo|yástól mentes e||átását
}/::.é|y.e:t.e1!é] Nincsen szó arró| sem, ame|yre az a|peres hivatkozott' tehát hogy az álta|aje|ö|Í' 32l2006'N||'13'l AB határozatban kifejtettek jöhetnének szóba ez esetbén, e2ért a
9|.ó:á9 9,i" köte|ezte'az a|perest' hogy most már ie|jes terjede|emben kü|dje el a sávo|yi
beruhazáshoz kapcso]ódó' a kormányu|ésen készített összefogla|ót a fe|peresnek'
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A fe|ek eqvmástó| perkö|tséget nem igénye|tek. az eljárási i||etéket pedig az á||am vise|i'

Budapest, 20'10. október 1. napján

A kiadmány hiteléül:

csíkyné dr. szobácsi Ju|ianna sk'
tanácse|nök


