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Í t é l e t 

 
A bíróság kötelezi az alperest, hogy a jogerőt követő 15 napon belül elektronikusan kereshető 
formában a miklos.ligeti@transprency.hu elektronikus levélcímre küldje meg a felperes 
részére a Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek a 2020. évben 
juttatott támogatások vonatkozásában az alábbi közérdekű adatokat: 

 
1. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott támogatás 

teljes összege. 
2. Az elnevezéstől függetlenül minden olyan iratot, amit a Hunguest Hotels Zrt., valamint az 

Appeninn Hegyvidék Kft. a nekik juttatott támogatás érdekében nyújtott be. 
3. A Hunguest Hotels Zrt. által, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. által a nekik juttatott 

támogatás érdekében benyújtott a 2. pontban meghatározott kérelem, igénylés, pályázat, 
elbírálásáról, illetve jóváhagyásáról (elfogadásáról) született valamennyi döntést. 

4. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott támogatás 
tárgyában született valamennyi döntést. 

5. Azon személyeknek vagy szervezeteknek a megnevezése, akik vagy amelyek a Hunguest 
Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott támogatás tárgyában a 
döntést meghozták. 

6. Azon személyeknek vagy szerveknek a megnevezése, akik vagy amelyek a Hunguest 
Hotels Zrt. által, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. által a nekik juttatott támogatás 
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érdekében benyújtott, a 2. pontban meghatározott kérelem, igénylés, pályázat, 
elbírálásáról, illetve jóváhagyásáról (elfogadásáról) a döntést meghozták. 

7. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásról a Hunguest Hotels Zrt.-vel, illetve az Appeninn Hegyvidék Kft.-vel 
megkötött szerződés, szerződés hiányában a támogatás odaítélésről és kifizetéséről 
rendelkező egyéb dokumentum. 

8. Az elnevezésétől függetlenül minden olyan iratot, amelyből megállapítható, hogy a 
Hunguest Hotels Zrt.-t, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-t a nekik juttatott 
támogatásért cserébe milyen kötelezettségek terhelik. 

9. Az elnevezéstől függetlenül minden olyan iratot, amelyből megállapítható, hogy a 
Hunguest Hotels Zrt., valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. a nekik juttatott támogatásért 
cserébe az őket terhelő kötelezettségeket miként teljesítik, illetve ezen kötelezettségek 
teljesülését miként ellenőrzik. 

10. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásból eddig pontosan mekkora összeg került kifizetésre. 

11. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásból még ki nem fizetett rész kifizetésére mikor és mekkora összegű részletekben, 
illetve ütemezésben fog sor kerülni. 

 
A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek a jogerőt követő 15 napon 
belül összegű perköltséget. 

 
Az eljárás illetékmentes. 

 
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet 
elektronikus úton kell ennél a bíróságnál, de a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten benyújtani. 

 
A fellebbezést előterjesztő fél számára az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet 
kötelező. A jogi képviselő hiányában előterjesztett fellebbezés joghatály kiváltására nem 
alkalmas, azt a bíróság visszautasítja. 

 
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbviteli bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül 
bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri vagy a bíróság azt indokoltnak 
tartja. A fellebbező félnek tárgyalás tartására irányuló kérelmét fellebbezésében kell 
előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított 15 napon 
belül kérheti tárgyalás tartását. 

 
A felek kérelme alapján sem tartható tárgyalás, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a törvényben 
meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, vagy ha a fellebbezés csak a perköltség 
viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik; a 
fellebbezés csak a teljesítési határidővel kapcsolatos vagy kizárólag az ítélet indokolása ellen 
irányul. 

 
I n d o k o l á s 

 
[1] A lefolytatott bizonyítási eljárás során a felek képviselőinek nyilatkozatai, a keresetlevélhez 

csatolt okiratok, a felperesnek a közérdekű adatok kiadására irányuló kérelme, az alperes 
adatkérésre adott válasza, a csatolt és ismertetett egyéb iratok tartalma alapján a bíróság a 
következő tényállást állapította meg: 
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[2] A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program (a továbbiakban: Kisfaludy Program) a Kormány 
által elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-Turizmus 2.0 stratégia része. A 
programmal összefüggő feladatokat lát el az alperes, elsősorban a turisztikai beruházások 
gyors és hatékony megvalósításában történő közreműködése révén. Az alperes egyedüli 
részvényese a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban MNV Zrt.) azzal, hogy a 
tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. gyakorolja. Az alperes egyedüli 
részvényese, az MNV Zrt az állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság. Feladatai a 
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 17. § (2) bekezdése értelmében állami 
feladatnak minősülnek. 

 
[3] A Kisfaludy Program révén megvalósuló projektek finanszírozásához az állami támogatás 

mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) nyújt 
támogatást az önerő egy részének biztosításához. 

 
[4] A felperes 2021. április 22-én elektronikus levélben kérte, hogy az alperes az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) és 29. § (1) bekezdései alapján küldje meg részére a Hunguest 
Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek a 2020. évben juttatott 
támogatásokra vonatkozó, a keresetlevélhez F/5. szám alatt mellékelt kérelemben írt adatokat. 
Az alperes az Infotv. 29. § (1) bekezdésében rögzített 15 napos határidő utolsó napján 2021. 
május 7-én e-mailben tájékoztatta a felperest, hogy az adatigénylés teljesítésének a határidő 
15 nappal történő meghosszabbításával tud eleget tenni. Ezt követően 2021. május 21-én az 
alperes a keresetlevélhez F/7. alatt mellékelt tájékoztatásában arról tájékoztatta a felperest, 
hogy az adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 
alapján az igény beérkezését követő 45 napon belül tud eleget tenni. 

 
[5] A felperes az alperesnek a 2021. május 7. napján megküldött - az adatok kiadására vonatkozó 

határidő 15 nappal történő hosszabbítását tartalmazó - tájékoztatása alapján (figyelemmel 
arra, hogy álláspontja szerint az alperes határidőn túl jelezte a 45 napos határidő 
alkalmazásának szándékát) az Infotv. 29. § (1) és (2) és a 31. § (3) bekezdései szerint 
keresetet terjesztett elő, közérdelű adat kiadása iránt. 

 
[6] A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság az Infotv. 31. § (7) bekezdése alapján kötelezze 

az alperest arra, hogy a miklos.ligeti@transparency.hu elektronikus levélcímre küldje meg az 
alábbi közérdekű adatokat: 

 
1. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 

támogatás teljes összege. 
2. Az elnevezéstől függetlenül minden olyan iratot, amit a Hunguest Hotels Zrt., valamint az 

Appeninn Hegyvidék Kft. a nekik juttatott támogatás érdekében nyújtott be. 
3. A Hunguest Hotels Zrt. által, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. által a nekik juttatott 

támogatás érdekében benyújtott a 2. pontban meghatározott kérelem, igénylés, pályázat, 
elbírálásáról, illetve jóváhagyásáról (elfogadásáról) született valamennyi döntés. 

4. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatás tárgyában született valamennyi döntés. 
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5. Azon személyek vagy szervezetek megnevezése, akik vagy amelyek a Hunguest Hotels 
Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott támogatás tárgyában a 
döntést meghozták. 

6. Azon személyek vagy szervek megnevezése, akik vagy amelyek a Hunguest Hotels Zrt. 
által, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. által a nekik juttatott támogatás érdekében 
benyújtott, a 2. pontban meghatározott kérelem, igénylés, pályázat, elbírálásáról, illetve 
jóváhagyásáról (elfogadásáról) a döntést meghozták. 

7. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásról a Hunguest Hotels Zrt.-vel, illetve az Appeninn Hegyvidék Kft.-vel 
megkötött szerződés, szerződés hiányában a támogatás odaítélésről és kifizetéséről 
rendelkező egyéb dokumentum. 

8. Az elnevezésétől függetlenül minden olyan iratot, amelyből megállapítható, hogy a 
Hunguest Hotels Zrt.-t, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-t a nekik juttatott 
támogatásért cserébe milyen kötelezettségek terhelik. 

9. Az elnevezéstől függetlenül minden olyan iratot, amelyből megállapítható, hogy a 
Hunguest Hotels Zrt., valamint az Appeninn Hegyvidék Kft. a nekik juttatott 
támogatásért cserébe őket terhelő kötelezettségeket miként teljesítik, illetve ezen 
kötelezettségek teljesülését miként ellenőrzik. 

10. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásból eddig pontosan mekkora összeg került kifizetésre. 

11. A Hunguest Hotels Zrt.-nek, valamint az Appeninn Hegyvidék Kft.-nek juttatott 
támogatásból még ki nem fizetett rész kifizetésére mikor és mekkora összegű 
részletekben, illetve ütemezésben fog sor kerülni. 

 
[7] A felperesi kereseti kérelem az érvényesíteni kívánt jog tekintetében az Alaptörvény 39. cikk 

(2) bekezdésében írtakra, a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek elszámolási 
kötelezettségére, továbbá az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdés értelmében a közérdekű 
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogra hivatkozott a közérdekű adatok 
megismeréséhez fűződő jog tekintetében. Az Infotv. 26. § (1) és 28. § (1) bekezdésére utalva 
a felperes előadta, hogy a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy 
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A felperes állította, hogy a petítumban megjelölt 
adatok közérdekű adatok, és az alperes közérdekű adatkezelői minőségben kezeli azokat. A 
közérdekű adat fogalma, illetőleg perbeni minősítése tekintetében az Infotv. 3. § (5) 
bekezdésében írtakat citálta. 

 
[8] Az érvényesíteni kívánt jog és a kereseti kérelmet megalapozó tények összefüggésének 

bemutatása tekintetében a felperes azzal érvelt, hogy a Kisfaludy Program a Kormány által 
elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-Turizmus 2.0 stratégia része, az 
alperes részvényese az MNV Zrt., a tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
gyakorolja. A MNV Zrt. jogszabályban meghatározott feladati állami feladatnak minősülnek a 
2007. évi CVI. törvény 17. § (2) bekezdése értelmében. Ezt meghaladóan az alperesi 
részvénytársaság, mint állami tulajdon, a nemzeti vagyon részét képezi a 2011. évi CXCVI. 
törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint. A Kisfaludy Program révén megvalósuló projektek 
finanszírozásához az állami támogatás mellett a Magyar Turisztikai Zrt. és MFB 
együttműködésének köszönhetően az önerő egy részének biztosításához a pályázók 
felhasználhatják az MFB kedvezményes kamatozású hitel termékét, amit a Kisfaludy 
Programhoz fejlesztettek ki. Mindezek alapján, a közpénzekkel való elszámolásra tekintettel, 
a közérdekű adatok kiadása az alperes kötelezettsége. A felperes kiemelte, hogy a 2021. 
április 21. napján kelt elektronikus levelében kérelemmel fordult az alpereshez, azzal, hogy 
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elektronikus kereshető formában küldjék el részére a Hungest Hotels Zrt-nek, valamint az 
Appeninn Hegyvidék Kft-nek a 2020. évben jutatott támogatások vonatkozásában a megjelölt 
közérdekű adatokat. A kérelem a keresetlevél F/5. sorszám alatti melléklete. Az alperes az 
Infotv. 29. § (1) bekezdésében rögzített 15 napos határidő utolsó napján e-mailben 
tájékoztatta a felperest az adatigénylés teljesítésének 15 nappal történő meghosszabbításáról, 
majd a meghosszabbított határidő utolsó napján, 2021. május 21-én a 521/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján újból a határidő meghosszabbítására vonatkozó 
tájékoztatást küldött azzal, hogy 45 napon belül tud eleget tenni a kérelemnek. A felperes 
tényállítása és jogállítása az volt, hogy az alperes határidőn túl jelezte a 45 napos határidő 
alkalmazásának szándékát, így a kereset előterjesztésére az Infotv. 29. § (1) és (2), továbbá a 
31. § (3) bekezdése alapján határidőn belül került sor. 

 
[9] A felperes rámutatott, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján a Kisfaludy 

Programmal összefüggésben kifejezetten rögzítésre került, miszerint az uniós támogatások 
mellett jelentős hazai költségvetési forrásokra is építenek. Az Alaptörvény 39. cikk (2) 
bekezdése értelmében pedig a közpénzekkel gazdálkodó szerv köteles elszámolni 
gazdálkodásával, a közpénzekre vonatkozó információkat nyilvánosságra kell hozni. 

 
[10] A felperes az érvényesíteni kívánt jog, a tényállás és a kereseti kérelem közötti összefüggés 

levezetése körében hangsúlyozta, hogy az Infotv. 26. § (1) és a 28. § (1) bekezdése szerint a 
perbeni közérdekű adat megismeréséhez fűződő joga fennáll, a kért adatok közérdekű adatok, 
az alperes pedig olyan szerv, amely közérdekű adatkezelőnek minősül, egyben közfeladatot is 
ellát. A felperes állította, hogy az alperes ezen tényeket nem vitatta a keresetlevélhez F/6. és 
F/7. sorszám alatt csatolt levelében. A Pp. 266. § (1) bekezdése alapján kérte, hogy a bíróság 
ezent tényeket ezért valósnak fogadja el. 

 
[11] A felperes továbbá azzal is érvelt, hogy az Infotv. 31. § (2) bekezdésében írtak alapján az 

adatkezelőnek kell bizonyítania, miszerint az adat megtagadása jogszerű volt, illetőleg 
indokoltnak minősül. Kifejtett álláspontja szerint az Infotv. 30. § (5) bekezdése alapján a 
megtagadást szűken kell értelmezni, kizárólag abban az esetben kerülhet sor a megtagadásra, 
ha az alapul szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdekű adat megismerésére irányuló 
igény teljesítéséhez fűződő közérdek. 

 
[12] A felperes kiemelte, hogy az alperes által kezelt adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a 

4/2021. AB határozat mentén kialakult értelmében az alperesnek kellene bizonyítani azt, hogy 
a döntés előkészítő adatok kiadásának megtagadására vonatkozó feltételek fennállnak. 

 
[13] A felperes az ellenkérelemnek a petítum 1., 8., 9., 10., 11. pontjaira vonatkozó érvelését az 

internetes honlapon való elérhetőség tekintetében azért találta alaptalannak, mert a 193 
oldalas dokumentum pontos forrásának megjelölésével ugyan az Infotv. 30. § (2) bekezdése 
alapján teljesíthette volna az adatkérés 1. pontját az alperes, de ezt elmulasztotta megtenni. 
Kiemelte, hogy az adatkérést olyan URL címek megadásával teljesíteni, melyek nem olyan 
oldalra vezetnek, amelyen a kért adatok találhatóak, nem lehet. A kérelmező számára 
hozzáférhető módon kell eleget tenni a kérelemnek. A felperes állította, hogy különös 
gondosság mellett sem lett volna képes az alperes által megjelölt linkből a közérdekű adatokat 
kinyerni. A link használatával elérhető adatok ömlesztett formában tartalmaztak adatokat, a 
táblázatos formában elérhetővé tett adathalmaz csak szűk körben adott információt a 
kérelemben feltüntetett adatokról. Másrészt hivatkozott e körben arra is, hogy a link már nem 
is elérhető. 
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[14] A felperes az adatkiadás megtagadásának okaként az alperes által felhozott üzleti titok 
körében azzal érvelt, hogy az üzleti titokra történő hivatkozás általános jellegű, határozott 
érveket és okokat nem sorol fel, konkrét tényeket nem tüntet fel. Az alperes bizonyítást sem 
ajánlott fel annak igazolására, hogy a kért adatok üzleti titoknak minősülnének, annak 
ellenére, hogy e körben a bizonyítás az alperest terheli. 

 
[15] A felperes kifejtett álláspontja szerint teljesen téves az alperes azon jogértelmezése, hogy a 

megismerési jogosultság adatokra és nem dokumentumokra vonatkozik. Az Alaptörvény 39. 
cikk (2) bekezdése, az Infotv. 27. § (3) és a 30. § (2) bekezdése alapján kiemelte, hogy 
főszabályként az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni a 
dokumentumokra vonatkozóan is az adatkiadásnak, mivel a döntésben közpénz 
felhasználásáról van szó. Álláspontja alapján a kért dokumentumok tartalmazzák az adatokat, 
az iratok az adatok hordozói ezért kiadásuk megtagadására nincs kellő indok. 

 
[16] A felperes a döntés előkészítésre vonatkozó adatok kiadásának megtagadásával kapcsolatosan 

rámutatott, hogy a közérdekű adat kiadásának megtagadási alapját kifejezetten szűken kell 
értelmezni az 5/2014. AB határozat alapján. Ezt meghaladóan felhozta a 21/2013. AB 
határozatot arra vonatkozóan, hogy az adatszolgáltatás megtagadásának jogcímét és tartalmi 
indokoltságát egyaránt vizsgálni kell a bírósági eljárások során is. 

 
[17] A felperes a személyes adatokra vonatkozóan kiemelte, hogy a már a lezárult pályázatokban a 

döntéshozók neve nem előkészítő adat, hanem közérdekből nyilvános adat az Infotv. 26. § (2) 
bekezdése szerint. A felperes hangsúlyozta, hogy a közérdekből nyilvános adatok 
megismerhetősége az információs szabadság érvényesülését, szolgálják, figyelemmel az 
Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében foglaltakra. A felperes hivatkozott arra, hogy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság a 2095-1-2021. ügyiratszámú határozatában 
úgy foglalt állást, hogy a közfeladatot ellátó szerv feladat és hatáskörében eljáró munkatársak 
neve, feladatköre és munkaköre olyan a közfeladatok ellátásával összefüggő személyes adat, 
ami közérdekből nyilvános adat. Kiemelte, hogy a felperes nem a döntéshozók személyi 
adatainak a kiadását kéri, csupán a döntéshozók nevére vonatkozóan kérte az adat kiadását. 

 
[18] A felperes bizonyítási indítványként a keresetlevélhez mellékelt okiratokat figyelembe 

vételét kérte, megjelölte a bizonyítandó tényeket, a bizonyítási eszközöket, a bizonyítási 
módot és azok bizonyításra való alkalmasságát is a keresetlevélben. 

 
[19] A felperes kérte, hogy a bíróság az alperest a perköltség megfizetésére kötelezze. 

 
[20] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való 

marasztalását kérte. 
 
[21] Az alperes alaki kifogásként egyrészt időelőttiségre hivatkozva, a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 176. § (1) bekezdés c) és a 240. § (1) 
bekezdés a) pontjára alapítva kérte a per megszüntetését. E körben citálta a BH2013.4.97. 
számú eseti döntést hangsúlyozva, hogy a közérdekű adatok kiadása iránti kérelem 
adatkezelőhöz való benyújtása a pert kötelezően megelőző eljárás, amire hivatkozása szerint 
nem került sor. Az alaki védekezés körében kiemelte az 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. 
§-ában, valamint a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-ában írtakat, továbbá az 521/2020. 
(XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltakat, utalva az Infotv. 29. § (1) 
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bekezdésében írtakra is. Az alperes érvelése az alaki védekezés körében tehát az volt, hogy a 
felperes nem bevárva az alperes döntését, az adatigénylésre adott válasszal az Infotv. 31. § (1) 
bekezdésében foglaltak hiányában fordult a bírósághoz. 

 
[22] Az alperes alaki kifogásként másrészt meg nem engedett keresethalmazatra hivatkozva kérte a 

per megszüntetését. A 2021. december 17. napján megtartottperfelvételi tárgyaláson, az 
alperes írásbeli ellenkérelmét kiegészítette, azzal érvelt, hogy a felperes keresetlevele több 
kereseti kérelmet tartalmaz, az meg nem engedett keresethalmazatként került előterjesztésre, 
ami az érdemi elbírálás akadályát képezi. 

 
[23] Az alperes az érdemi ellenkérelmében állította, hogy az ellenkérelem 4. pont 4. bekezdésében 

megjelölt internetes elérhetőség tartalmazza a juttatott támogatások teljes összegére 
vonatkozó adatokat. A lezárt pályázatok vonatkozásában a Hunguest Hotels Zrt.-re és az 
Appeninn Hegyvidék Kft.-re vonatkozó adatok ezen a linken fellelhetőek, elérhetőek. 
Hivatkozott arra az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján, miszerint ha a kért adatot korábban 
már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, akkor az igény teljesíthető az adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Előadta, hogy aránytalan munkaráfordítással 
járna az adatigénylő egyéni preferenciájának és elképzeléseinek megfelelő formába rendezni 
és kiadni az adatokat. 

 
[24] Az alperes a kereseti követelésben megjelölt adatigénylés 8., 9., 10., 11. pontjának 

tekintetében arra hivatkozott, hogy a támogatás érdekében benyújtott dokumentáció üzleti 
titkot képez, sérelmet okozna azon gazdálkodó szerveknek, akiket ezen üzleti titkok megillet. 
Az ellenkérelem szerint ezzel az érintettek piaci hátrányba kerülhetnek a versenytársakkal 
szemben. Az Infotv. 27. § (3) bekezdésében írtakra tekintettel az alperes előadta, hogy nem 
hozhatóak nyilvánosságra olyan adatok, amelyek megismerése aránytalan sérelmet okozna az 
üzleti tevékenység szempontjából. 

 
[25] Az alperes ellenkérelme a kereseti kérelemben megjelölt közérdekű adat 2. pontja 

vonatkozásában az volt, hogy a döntés közérdekű adattartalma a támogatás ténye, további 
adatszolgáltatásra az alperes e körben nem kötelezhető. 

 
[26] Az alperes a kereseti kérelemben 3., 4. és 7. pontban megnevezett közérdekű adatok 

tekintetében az Infotv. 27. § (5) bekezdésére utalással azzal érvelt, hogy a döntés 
megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvános, ezen adat 
megismerését kizárólag a kezelő szerv vezetője engedélyezheti. Az ellenkérelem ebben a 
körben másrészt az volt, hogy a döntéshozók neve személyes adat, ami nem adható ki. Az 
alperes érdemi védekezésében a fentieken túlmenően kitért arra is, miszerint a döntéshozók 
személyének megnevezése azt is eredményezheti, hogy a múltbeli vagy jövőbeli döntésekhez 
kapcsolódóan személyes megkeresések célpontja lehet az érintett, ami a magánéletet és a 
magánszférát is sértheti. Az alperes e körben azt is állította, hogy a munka hatékonyságára is 
hatással lehet a döntéshozók nevének kiadása, továbbá a munka színvonalának a lerontására is 
alkalmas lehet a felperes ezen petítumának teljesítése. E körben meghivatkozta a 34/1994. 
(VI. 24.) AB határozatban írtakat. 

 
[27] Az alperes a felperes által kiadni kért és a keresetlevélben 3., 4., 5., 6., 7. pontban igényelt 

közérdekű adatok vonatkozásában szintén hivatkozott a személyes adatok védelmére, előadva, 
hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján még a közérdekből nyilvános személyes adatok 
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kiadása iránti kérelmek is csak a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával 
terjeszthetőek elő. 

 
[28] Az alperes a 2021. december 17. napján megtartott tárgyaláson előadta, hogy a kereseti 

kérelem azért sem értelmezhető, mert egyrészt nem tartalmazza határozott formában azt, hogy 
pontosan milyen adatok kiadását kéri a felperes, továbbá az 1. pontban írt adatkiadás iránti 
kérelem a kifizetés teljes összegére vonatkozik, ezért a további pontokban írt adatkiadás iránti 
kérelem nem értelmezhető, annak relevanciája nincs. 

 
[29] Az alperes a keresetlevél 2., 7., 8. és 9. pontjában megfogalmazott adatok tekintetében vitatta 

azok közérdekű jellegét. E körben rámutatott arra is, hogy a felperes a kereseti kérelem ezen 
részében nem adatokat, hanem iratokat, dokumentumokat, szerződéseket kér az alperestől, 
amik nem minősülnek közérdekű adatnak. 

 
[30] Az alperes vitatta, hogy a perben a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság a 2095-1- 

2021. ügyiratszámú határozata, annak jogi érvelése használható, mivel állítása szerint a 
határozat egy jogerősen még le nem zárt ügyhöz tartozik. 

 
[31] Az alperes ellenkérelmében a Ptk. 5. § (1) és (2) bekezdésére, illetőleg a Kúria 

Pfv.IV.20.137/2013. számú határozatában írtakra is utalva előadta, hogy az alanyi jog 
gyakorlása nem ütközhet a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe. 

 
[32] Az alperesnek bizonyítási indítványa nem volt. 

 
[33] Az alperes a költségjegyzékben írtak szerint kérte a felperes perköltségben való marasztalását, 

a felperes perköltségigényét eltúlzottnak tartotta. 
 
[34] A kereset alapos az alábbiak szerint: 

 
[35] Az alperesnek a kereseti kérelem előterjesztésének időelőttiségére és a meg nem engedett 

keresethalmazatra vonatkozó alaki védekezését a bíróság alaptalannak találta, a 2021. 
december 17. napján megtartott tárgyaláson a per megszüntetése iránti kérelmet elutasította. A 
Pp. 240.§ (5) bekezdése értelmében a bíróság legkésőbb az ítéletben köteles a Pp. 240.§ (1) 
bekezdésére hivatkozással előterjesztett, a per megszüntetése iránti kérelmet elutasító 
végzését indokolni. 

 
[36] A Pp. 176. § (1) bekezdés c) pontja szerint a keresetlevél visszautasításának van helye, ha a 

pert törvényben meghatározott más hatósági vagy egyéb eljárásnak kell megelőznie, 
amennyiben pedig a per megindításának joghatásai beállnak, a Pp. 240. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a bíróság az eljárást annak bármely szakaszában hivatalból megszünteti 
amennyiben a keresetlevelet e miatt vissza kellett volna utasítani. A bíróság megítélése szerint 
azonban a keresetlevél visszautasításának törvényi feltételei nem álltak fenn. Az alperes által 
sem vitatottan a felperes a perindítást megelőzően a közérdekű adatok kiadása iránt 
kérelemmel fordult az alpereshez. Az eljárás során az alperes maga sem állította, hogy a kért 
adatokat a felperes által kért formában kiadta. Egyrészt azon hivatkozása, hogy a felperes által 
is megjelölt internetes linken az adatok elérhetőnek és ismerhetőek voltak, éppen azt 
támasztják alá, miszerint az alperes úgy ítélte meg - többek között - az adatokat azért sem kell 
kiadnia, mert azok megismerhetőek. Másrészt az 521/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdése lehetőséget biztosított az adatkezelő részére arra, hogy az igény beérkezését követő 
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45 napon belül tegyen eleget a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek azzal 
azonban, hogy az igény beérkezését követő 15 napon belül kell erről a kérelmezőt 
tájékoztatnia. Az alperes az Infotv. 29. § (1) bekezdésében, illetőleg a Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdésének utolsó mondatában írt, az igény beérkezését követő 15 napos határidőben 
elmulasztotta a felperest arról tájékoztatni, hogy 45 napon belül tesz eleget az adat 
megismerésére irányuló igények. Az alperes a 2021. május 7-én küldött e-mail üzenetében 
vagyis az igény beérkezését követő 15 napon belül arról tájékoztatta a felperest, hogy az 
adatigénylés teljesítésének határidejét 15 nappal hosszabbítja meg. Az alperes 2021. május 
21-én kelt ezt követő tájékoztatása, ezért sem a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés utolsó 
mondatában írt határidőnek, sem az Infotv. 29. § (1) bekezdésében írt határidőnek nem felel 
meg, mivel az egyszer már meghosszabbított határidő újbóli kitolására a jogszabály nem adott 
lehetőséget. A felperes kereseti kérelme ezért nem minősül idő előttinek. 
A Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie 
kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylés teljesítése a 
vészhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna. Az alperes a bíróság 
megítélése szerint ezen törvényi előírásnak sem tett eleget, de ennek a bíróság nem 
tulajdonított jelentőséget, mert a határidő meghosszabbítására nyitva álló határidőben nem 45 
napra, henem 15 napra tolta ki a határidőt az alperes, ami eredménytelenül telt el. A felperes 
nyilvánvalóan a jogértelmezési anomáliák elkerülése érdekében nyújtotta be a keresetlevelet, 
ellenkező jogértelmezés esetén ugyanis az Infotv. 31. § (3) bekezdésében írtak alapján a 
keresetlevél visszautasításának esetleges kockázata aránytalan jogkövetkezményét kívánta 
elkerülni. Az alperes által meghivatkozott eseti döntést sem találta a bíróság alkalmazhatónak 
a jelen perben, mivel a keresetlevél benyújtását megelőzően felperes kérelemmel fordult az 
adatkezelőhöz, az azonban eredményre nem vezetett. 
Az alperesnek a meg nem engedett keresethalmazatra történő hivatkozását a bíróság szintén 
alaptalannak találta. Egyrészt a bíróság osztotta a felperes azon érvelést, hogy ugyanazon 
kérdéskört érintő közérdekű adat megismerésére irányuló igény nem minősül 
keresethalmazatnak abban az esetben se, ha több kérdés megfogalmazására kerül sor. A 
bíróság megítélése szerint az azonos tárgyra, azonos információtömeghez kapcsolódó 
kérdések esetén tárgybani azonosság áll fenn. Másrészt a Pp. 240. § (1) bekezdése taxatíve 
felsorolja az eljárás hivatalból történő megszüntetésének okait. A Pp. 240. § (1) bekezdés a) 
pontja az eljárás megszüntetését kizárólag a Pp. 176. § (1) bekezdés a)-i) pontjai és a 176. § 
(2) bekezdés a)-c) pontjaira történő visszautalás alapján teszi lehetővé. Ezen okok között 
pedig nem szerepel a meg nem engedett keresethalmazatként előterjesztett kereseti kérelem. 

 
[37] A per érdemét érintően a kereseti kérelem elbírálásakor a bíróság elsősorban abból indult ki, 

hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése szerint mindenkinek joga van személyes adatai 
védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A 39. cikk (2) 
bekezdése szerint a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt 
elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont 
az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a 
nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. 

 
[38] Az Infotv. 3. § 5.) pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésében keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellégtől, így különösen hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
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szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat. 

 
[39] Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a 
továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott 
kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Az Infotv. 27. § (3) 
bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi 
és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az Európai Uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 
[40] Az Infotv. 28. § (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban 

vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. 
 
[41] Az Infotv. 31. § (2) bekezdése szerint a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, 

illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát 
az adatkezelőnek kell bizonyítania. 

 
[42] Az alperes ellenkérelmében nem vitatta azt, hogy közfeladatot ellátó szerv, és 

tevékenységének ellátása során közérdekű adatokat kezel. Az alperes nem vitatta, hogy a 
Kisfaludy Program feladatainak teljesítéséhez kötődő, állami turisztikai beruházások 
lebonyolításához tartozó tevékenységét a 2016. évi CLVI. törvényben meghatározottak szerint 
közfeladatként látja el. Az alperes nem vitatta, hogy az adatkérés a Kisfaludy Program 
pályázatainak közpénz felhasználására vonatkozik. Az alperes nem vitatta, hogy a kért adatok 
a kezelésében vannak. A bíróság a Pp. 266.§ (1) bekezdése értelmében ezért mindezen 
tényeket valósnak fogadta el. 

 
[43] Az alperes ellenkérelmében, a 2021. december 17. napján megtartott perfelvételi tárgyaláson 

kizárólag a keresetlevél 2., 7., 8., és 9. pontjaiban megfogalmazott adatigénylés esetében 
vitatta az adatok közérdekű jellegét arra hivatkozva, hogy a felperes nem adatokat, hanem 
dokumentumokat, szerződéseket kér kiadni. A bíróságnak ebben a tekintetben arról kellett 
dönteni, hogy ezek az adatok közérdekű adatoknak minősülnek-e. 

 
[44] Az Infotv. 3. § 5) pontja alapján többek között közérdekű adat: a közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésében keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellégtől, így különösen hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
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szerződésekre vonatkozó adat. Ebből a megfogalmazásból egyértelműen következik, hogy a 
közpénzekre vonatkozó szerződések a személyes adatok kivételével teljes egészében 
közérdekű adatot tartalmazó olyan dokumentumok, amelyek kiadására az adatkezelő köteles. 
A bíróság nem fogadta el az alperes azon érvelését sem, hogy az adatkiadásra vonatkozó 
kérelem 2. pontjában írtak tekintetében a döntés közérdekű adattartalma a támogatás ténye. A 
szerződés egészének tartalma, feltételrendszere, az abban meghatározott jogok és 
kötelezettségek összeségükben és egészében tükrözik vissza és teszik átláthatóvá a közpénz 
felhasználásának módját. Nem csak a támogatás ténye, hanem a közpénz felhasználásának 
módja, feltételei, a garanciák rendszere, a határidők, és a szerződésnek a pénz felhasználását 
érintő kikötései is közérdekű adatok a közpénz mint jellegadó, a szerződéskötést megalapozó 
elem miatt. Nem osztotta ezért a bíróság az alperes azon érvelését, hogy a szerződések és 
egyéb kiadni kért dokumentumok nem minősülnek közérdekű adatnak. A kiadni kért adatok 
közérdekű adatok, a 26. § (1) bekezdése szerint pedig az alperesnek fő szabály szerint 
lehetővé kell tennie azok megismerését. A bíróság ebben a körben utal arra is, hogy az adatelv 
lényege: ha egy közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó dokumentum 
másolatát kéri az adatigénylő, nem lehet megtagadni az adatigénylést csak azért, mert az adott 
dokumentumban van olyan adat is, ami nem nyilvános. Ebben az esetben ezt az adatot 
felismerhetetlenné kell tenni. Ha személyes adatról van szó, akkor anonimizálni szükséges. 

 
[45] A bíróság megítélése szerint nincs olyan ok, ami indokolttá tenné az alperes adatkiadási 

kötelezettségének megtagadását. Az Infotv. 26. § (1) bekezdésének rendelkezése nem teszi 
lehetővé, hogy az Infotv. 27. § (2) bekezdésében írt felhatalmazás nélkül a közérdekű adatok 
megismerését az alperes korlátozza. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a nyilvánosság- 
korlátozási okra történő általános, formális hivatkozás alaptalan, mert ez esetben a korlátozás 
tartalmi indokoltsága nem vizsgálható. A bíróság megítélése szerint a perbeli esetben az 
alperes nem adott elő olyan konkrét tényeket, amelyek a kiadni kért valamely adat kiadásának 
megtagadását indokolttá tennék vagy amelyek alapján a bíróság egyáltalán mérlegelni tudná a 
megtagadás lehetőségét. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésére tekintetettel a közpénzek 
felhasználásának átláthatóságát biztosítani kell, a közpénzre vonatkozó adatok az Alaptörvény 
rendelkezésénél fogva közérdekű adatok. Az alperes ellenkérelmében azt nem vitatta, hogy a 
kiadni kért adatok közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok. Az információszabadság, 
mint alapjog korlátozása az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében csak feltétlenül 
szükséges mértékben, másik alapvető jog vagy alkotmányos érték érvényesülése vagy 
védelme érdekében az elérni kívánt céllal arányosan az információszabadság lényeges 
tartalmának tiszteletben hagyásával történhet. 

 
[46] Az alperes az eljárás során nem vitatta azt, hogy a felperes által kért adatokkal rendelkezik. 

Ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy a kért adatokkal a felperes is rendelkezik, ennek 
bizonyítékaként azt adta elő, hogy a peres eljárást megelőző az adat kiadására irányuló 
kérelmében maga is megjelölte azt a linket, amelyen keresztül a kért adatok kinyerhetőek. A 
felperes ezzel ellentétben azzal érvelt egyrész, hogy a link már nem érhető el, másrészt 
kiemelte, miszerint eredetileg is csak részlegesen, és az alperes adatbázisában ömlesztve 
szerepeltek különféle adatok, de azok nem fedték le a kiadni kért adatokat. A bíróság 
megítélése szerint annak igazolása, hogy a link jelenleg is elérhető és abból a felperes által 
kért adatok kinyerhetőek, az alperes bizonyítási érdeke. A 2021. december 17. napján 
megtartott tárgyaláson az alperes azt a nyilatkozatot tette, hogy nem tulajdonít jelentőséget 
annak, az adatkinyerés a meghatározott linken milyen formában érhető el, mivel a peres 
eljárás előtti adatkiadásra irányuló kérelmében maga a felperes hivatkozott az elérhetőségre. 
Bírói kérdésre az alperes e körben azt a nyilatkozatot tette, hogy a meghatározott linken 
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keresztül az adatkinyerés módjának bemutatását nem kívánja prezentálni, eltérő jogi 
álláspontja miatt. A bíróság megítélése szerint a peres eljárás során annak bizonyítása, hogy a 
meghatározott linken keresztül a felperes mindazon adatokat, amelyek kiadását kéri, elérhette, 
az alperes érdekkörébe esik. A bizonyítandó tényekről a Pp. 237.§ szerint a bíróság a felet 
nem köteles tájékoztatni. A felperes az eljárás során következetesen állította, hogy a 
meghatározott elérési úton kizárólag ömlesztett formában részleges adatokat volt módja 
megismerni, azonban az elérési útvonal időközben már nem elérhető. A peres eljárás során az 
alperes nem bizonyította, de nem is adta elő, hogy ténylegesen a kért adatok szolgáltatása a 
linken keresztül megvalósítható volt, ha igen akkor milyen formában. Az alperes nem tett 
tényelőadást arra sem, hogy a kért adatok szolgáltatása egyszerű összeadással, egymás mellé 
rendezéssel, esetleg kutató munka alapján, vagy milyen konkrét műveletek útján lett volna, 
vagy lenne megvalósítható, az különösen bonyolult folyamatot jelent-e, így az alperes e 
körben előadott hivatkozását sem találta megalapozottnak a bíróság. A következetes bírói 
gyakorlat értelmében, ha a kért adat nincs rögzített információk formájában az adatkezelő 
birtokában, az adatkezelő annak előállítására csak akkor kötelezhető, ha az számottevő 
nehézséget nem jelent. A perben azonban az alperes nem arra hivatkozott, hogy a kért adat 
nincs rögzített információ formájában a birtokában, hanem arra, hogy nem kötelezhető az 
adatoknak a felperes igényeihez mért összerendezésére. Az alperes arra sem hivatkozott, hogy 
számottevő nehézséget jelentene számára az adatok igényelt formában történő kinyerése. Az 
alperes általánosságban csak azt állította, hogy a felperes az általa kért valamennyi adat 
kinyerésére a meghatározott linken képes volt. A bíróság megítélése szerint azonban ennek a 
perben azért sincs relevanciája, mert a bírói gyakorlat megszorítóan értelmezi az adatkiadás 
módja esetén az adatkezelő kiadásra vonatkozó kötelezettségét. Amennyiben a kért adat 
különösebb erőfeszítés nélkül kikereshető, vagy megteremthető, az adatkezelő kötelezettsége 
az összerendezés és ilyen formában a kiadás. 

 
[47] A bíróság nem osztotta az alperes ellenkérelmét abban sem, hogy a döntési tevékenységben 

részt vett személyek tekintetében azért nem kötelezhető adatkiadásra, mert a kiadni kért 
adatok személyes adatnak minősülnek, a döntést hozók személyét, magánéletét, 
magánszféráját is sértheti a rájuk vonatkozó adatok kiadása. A bíróság rámutat, hogy a 
felperes kizárólag a döntés előkészítésében és a döntésben részt vett személyek nevének a 
kiadását kérte, egyéb személyes adatok megadására vonatkozó igényt nem jelölt meg. Az 
Infotv. 3.§ (6) bekezdése szerint törvény a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó 
közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tételét is közérdekből elrendelheti. Az Infotv. 
26.§ (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-és 
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat 
ellátásával összefüggő egyéb személyes adat. Ebből következik, hogy a közfeladatot ellátó 
szervek feladatkörében eljáró személyek magánszférája tágabb. A FÍT 2. Pf.20.772/2016/4/II. 
alatti határozat alapján, egyedi ügyben a bíróság arra a megítélésre jutott, hogy a 
közbeszerzési eljárással összefüggésben felállított bírálóbizottság tagjainak neve közérdekből 
nyilvános adat. Jelen jogvita elbírálása során a bíróság annak tulajdonított döntő jelentőséget, 
hogy a magánszféra védelmét, az információs önrendelkezési jogot nem sérti aránytalanul a 
közszféra átláthatóságának és ellenőrzésének alapjogaként érvényesülő azon adatkiadás iránti 
kérelem, ami a döntéshozók nevét célozza. A döntéshozók neve az alperes működésének 
átláthatóságát szolgálja, maga az alperes sem tudott megjelölni olyan konkrét okot, 
körülményt, ami ezen adat nyilvánosságra kerülése esetén az alperes befolyásától való 
működését veszélyeztetné. A közfeladat sajátosságaira tekintettel a bíróság nem látott 
lehetőséget arra, hogy az adatkiadást az alperes megtagadja a döntést hozók személyét 
érintően. Kiemeli a bíróság, hogy a közfeladatot ellátó személyeknek a kialakult bírói 
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gyakorlat szerint is számolniuk kell azzal, tevékenységüket érintően, hogy a közfeladataikkal 
összefüggő személyes adataik nyilvánosságra kerülnek. 

 
[48] A bíróság megítélése szerint az alperes arra sem hivatkozhat a megtagadás okaként, hogy a 

döntés alapjául szolgáló adatok azért nem adhatóak ki, mert keletkezésüktől számított 10 évig 
azok nem ismerhetőek meg. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzekkel 
gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre 
vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre vonatkozó adatok közérdekű adatok. A 
közfeladatot ellátó szervek jellemzően nem kizárólag a jogszabályban megahatározott 
közfeladatot látnak el, működésük során más tevékenységet is végeznek, ugyanakkor e 
tevékenységükre vonatkozó adatok a köztulajdonlás tényénél fogva az Infotv. szerinti 
közérdekű adatok, amelyek kiadására kötelesek. Ezért még annak sincs jelentősége, hogy a 
kért adat az alperes elsődleges közfeladatának ellátásával kapcsolatban áll-e vagy sem, mert 
nem kizárólagosan a közfeladat ellátásának ténye alapozza meg a kiadási kötelezettséget, 
hanem az, hogy az alperes állami tulajdonban van, alapvetően állami vagyonnal gazdálkodik, 
ezért erre vonatkozó adatok az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény V. § (2) 
bekezdése értelmében, illetve az Alaptörvény alapján is kiadandó adatnak minősülnek. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény sarkalatosnak minősülő 7. §-a kimondja, 
hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásnak biztosítása, amelynek 
érdekében a nemzeti vagyon átlátható, hatékony és költségtakarékos módon kell működtetni. 
A döntés megalapozásául szolgáló adat fő szabály szerint keletkezésétől számított 10 évig 
nem ismerhető meg, az adatkezelő szerv vezetője azonban egyedi esetben engedélyezheti az 
adat megismerését. Ha azonban a kérdéses adat alapján döntés született, akkor az adatkezelő 
csak a törvényben felsorolt indokok alapján utasíthatja el az adat hozzáférhetővé tételét. 
Egyrészt akkor, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, másrészt akkor, 
ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- 
és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot 
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejezését 
veszélyeztetné. Ebben az esetben azonban reá hárul a bizonyítás kötelezettsége az elutasítás 
indokainak megalapozottsága tekintetében. A 2021. december 17. napján megtartott 
tárgyaláson az alperes képviselője úgy nyilatkozott, hogy a kérdéses adat alapján a döntés 
megszületett, az adatkezelő az adat hozzáférhető tételére vonatkozóan kifejezett döntést nem 
hozott, a peres eljárás során általánosságokra hivatkozva érvelt azzal, hogy az adat kiadására 
nem kötelezhető, mivel 10 évig azok nem ismerhetőek meg. A 12/2004. (IV.7.) AB határozat 
alapján az információszabadságot korlátozó törvényi rendelkezéseket megszorítóan kell 
értelmezni egy demokratikus társadalomban a nyilvánosság a főszabály. Az Infotv. 27. § (5) 
bekezdésének alkalmazásakor a közfeladatot ellátó szerv részletesen indokolni köteles, hogy 
pontosan milyen folyamatban lévő eljárásban meghozandó döntés megalapozását szolgálja a 
kiadni kért közérdekű adat, másrészt azt is, hogy a közérdekű adat kiadása mennyiben 
befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát, vagyis, hogy az meghiúsítaná-e a döntés 
hatékony végrehajtását vagy ellehetetlenítené-e az illetéktelen befolyástól mentes, független, 
hatékony közszolgálati, tisztviselői munkát. (12/2004. (IV.7.) AB határozat.) A döntés 
előkészítő adatok nyilvánosságának korlátozása nem irányulhat a döntés előkészítő folyamat 
átláthatatlanná tételére. Az 5/2014. (II.14.) AB határozat értelmében a bíróságnak az adat 
döntés-ellőkészítő jellegére hivatkozáson alapuló nyilvánosság korlátozását, annak formai és 
tartalmi szempontú indokoltságára kiterjedően a döntéshozatali folyamat lezárására tekintet 
nélkül, minden esetben felül kell vizsgálnia. A perbeni esetben az alperes az érdemi 
védekezésében kizárólag általánosságokra hivatkozott, de sem formai, sem tartalmi 
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szempontból részletesen nem adta okát annak, hogy az adat kiadás megtagadásának mi a 
konkrét indoka. A döntés megalapozását szolgáló adatra hivatkozással azok az információk 
zárhatóak el a nyilvánosságtól, amelyek valóban a döntési folyamat részét képezik, és 
amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a végrehajtás sikerét. A döntés meghozatala 
után azonban csak azok az adatok védendőek az Infotv. alapján, amelyek megismerése 
veszélyeztetné a szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen 
külső befolyástól ments ellátását. Az alperes a perben részletes védekezést nem adott elő arra 
vonatkozóan, hogy az adatok mely részét és konkrétan milyen okból kívánja elzárni a 
megismerés elől, így a bíróság a tartalmi vizsgálatot sem végezhette el. Ezért az e körben 
előadott ellenkérelemét a bíróság nem találta megalapozottnak (FIT.Pf.20.086/2015/3/II.). 

 
[49] Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 

hozzáférésről szóló 1049/2001/EK. rendelet elsődleges célja a nyitottság elvének érvényre 
juttatása. A nyilvánosság elvének egyik aspektusa az intézmények dokumentumaihoz való 
hozzáférés joga. Főszabály az intézmények dokumentumaihoz való lehető legszélesebb körű 
hozzáférés, amelyhez képest kivételnek tekinthetőek azok az esetek, amikor a hozzáférést 
meg lehet tagadni és e kivételeket megszorítóan kell értelmezni. {29/2014. (IX.30.)AB 
határozat, Indokolás [14]}. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése 
kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek 
nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő 
közérdeknél. (Infotv. 30. § (5) és 27. § (5) bekezdés.) 

 
[50] Az üzleti titoknak minősülő adatok kiadására az Infotv. 27. § (3) bekezdése az irányadó. 

Általános alapelvként ezen jogszabályi rendelkezés kimondja, hogy a közpénzek 
felhasználására, a közvagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó adatok nyilvánosságra 
hozatalát az üzleti titok védelme nem korlátozhatja. Egyúttal meghatározza azt is, hogy 
melyek azok az adatok, amelyek az üzleti tevékenység védelme szempontjából védelemben 
részesülnek. Főszabály szerint nem lehet üzleti titoknak minősíteni a közérdekű adatokat 
(Pfv.IV.20.343/2014/5.). Az adatkezelőt bizonyítási kötelezettség terheli az üzleti titokra 
hivatkozása okán, igazolnia kell, hogy a kiadni kért adatok kiadásával piaci, üzleti 
tevékenységét olyan hátrány érné, ami méltánytalan helyzetet teremtene, aránytalan sérelmet 
okozna. Konkrét tények nélküli, csupán üzleti érdekekre, gazdasági észszerűségre való 
hivatkozás nem elegendő az adatkiadás megtagadásához. Az üzleti titokká minősítéshez 
elengedhetetlenül szükséges feltétel, hogy illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Jogvita esetén a bíróságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy egy konkrét adat nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okoz-e. A perbeni esetben a bíróság nem vizsgálta azt, 
hogy az alperes hivatkozása szerint a keresetlevélben megjelölt kiadni kért adatok üzleti 
titoknak minősülnek-e, annak okán, hogy az alperes konkrétan nem határozta meg az üzleti 
titok mibenlétét. Általánosságban hivatkozott erre, azzal érvelve, ha megjelölné konkrétan azt, 
hogy milyen üzleti titkot tartalmaz a kért adat, azzal már önmagában üzleti titkot fedne fel. A 
következetes bírói gyakorlat alapján a közérdekű adatok megismerhetősége a közfeladatot 
ellátó szerv működésének átláthatóságát, az állampolgári ellenőrzés megvalósulását hivatott 
biztosítani, bizonyos korlátok között, mely korlátokat csak a lehető legszűkebben lehet 
figyelembe vanni. Éppen ezért nem elégséges csupán általános üzleti, gazdasági érdekre 
hivatkozni, hanem konkrétumokkal kell alátámasztani azt, hogy a kiadni kért 
dokumentációból mely adat és miért tartozik a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § (1) és (2) bekezdésében védett körbe. Egyértelműen 
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szükséges megjelölni, hogy melyek azok a tárgybeli, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 
tények, adatok, összeállítások, melyek védendőek, esetlegesen milyen vagyoni értéket képező 
műszaki, gazdasági, szervezési ismeretet, tapasztalatot vagy ezek összeállítását tartalmazza a 
kiadni kért iratanyag. A bíróság mindezekről az alperest anyagi pervezetés körében a 2021. 
december 17. napján megtartott tárgyaláson tájékoztatta, az alperesnek bizonyítási indítványa 
nem volt. 

 
[51] Az adatigénylés módja tekintetében a bíróság kiemeli, mérlegelés kérdése, hogy mit jelent az 

aránytalan nehézség, az alperes e körben általánosságra hivatkozott, nem adta elő miért tartja 
aránytalannak a kérelem teljesíthetőségét, lényegében aránytalanságra nem is hivatkozott, 
csupán azt adta elő ellenkérelmében, hogy nem kötelezhető olyan formában rendezni az 
adatokat, amelyen formában azt a felperes kérte. Az adatkezelő azonban csak a rendelkezésre 
nem álló adatsor kiadására nem kötelezhető (Kúria Pfv.IV.20.150/2016/4., 
Pfv.IV.20.543/2016/4.). A perben azonban az alperes nem arra hivatkozott, hogy az adtok 
nem állnak rendelkezésére, hanem arra, hogy azoknak meghatározott formában történő 
kiadására, összerendezésre nem kötelezhető, ez azonban a fentiekben írtakra figyelemmel 
súlytalan. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése értelmében ugyanis az adatigénylésnek közérthető 
formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség 
nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon köteles teljesíteni. 
Önmagában amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagy számú adatra 
vonatkozik, akkor a határidő meghosszabbítását kérheti az adatkezelő, azonban az adat 
kiadását erre hivatkozással nem tagadhatja meg. 
A bíróság nem fogadta el azt az alperesi érvelést, hogy a kereseti kérelemben megjelölt 
adatkiadás nem pontos. A bíróság megítélése szerint elemezve a kiadni kért adatokat célzó 
kérelem megfogalmazását, a felperes részletesen, érthetően, azonosítható és végrehajtásra 
alkalmas módon fogalmazta meg, konkrétan milyen információk megszerzése céljából milyen 
adat kiadását kéri. A bíróság rámutat, hogy amennyiben a kérelemben írtakat homályosnak, 
hiányosnak, ellentmondásosnak tartotta az alperes, az Infotv. 28.§ (3) bekezdése szerint a 
kérelem kézhezvételét követően az igény pontosítására hívhatta volna fel a felperest, erre 
azonban nem került sor. 
A bíróság nem osztotta az alperes azon védekezését sem, hogy a kereseti kérelem egyes 
pontjai teljesíthetetlenek, amennyiben egy előbbre található pontban írtak alapján adatkiadás 
történik, úgy a hátrébb feltüntetett pontokban megfogalmazott kérdések nem értelmezhetőek, 
oka-fogyottá válnak. A bíróság osztotta a felperes érvelését annyiban, hogy információ 
hiányában a megismerni kért adatok teljes körére vonatkozóan tudta megfogalmazni 
kérdéseit, nyilvánvalóan amennyiben ismerte volna az adatokat, vagy azok meghatározott 
részét, kérdéseit lehetősége lett volna máshogy feltenni. A perben a bíróság megítélése szerint 
a bizonyított, és nem vitatott tényeknek van jelentősége, ténykent pedig a bíróság azt 
állapította meg, hogy a felperes a kért adatokat nem ismerte. 

 
[52] A felperes pernyertes lett, ezért a bíróság a Pp. 81.§ (1)-(2) bekezdése és a 82.§-a alapján 

rendelkezett a perköltségről, azzal, hogy a felperes ügyvédi képviseletével járó munkadíjának 
megfizetésére kötelezte az alperest. A bíróság a felperesi képviselő munkadíját a csatolt 
költségjegyzék felszámítása szerint határozta meg a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 2.§ (1) 
bekezdés a.) pontja alapján azzal, hogy két tárgyalás megtartására került sor, összesen 3 óra 
időtartamban, ezért összesen100.000 Ft,- megbízási díjat, és a keresetlevél megszerkesztése, 
válaszirat megszerkesztése és tárgyaláson való jelenlét tekintetében 13 órát, óránként 40.000 
Ft/óra+áfa összeget vett figyelembe. 
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[53] Az eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57.§ (1) bekezdés o.) pontja 
alapján illetékmentes. 

 
[54] A fellebbezési jog a Pp. 365.§ (2) bekezdés a.) pontján alapul. 

 
Budapest, 2022. január 10. Dr. Elek Orsolya s. k. 

bíró 




