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A F6vrirosi Tdrv6nyszdk dr. Holobr6di Emese iigyv6d (1075 Budapest, Kazinczy v. 24-26.) 6ltal
kdpviselt Pergamen 2000 Kft. ,,f.a." (1046 Budapest, Kiss Em6 u. 2.) felperesnek dr. Dr. Dud6s
G6bor Ugyvddi Iroda (dr. Dudiis G6bor iiglw6d - 1011 Budapest, Iskola u. 38-42. A. 6p. U6.) 6ltal
kdpviselt Nemzeti Adatv6dehni 6s Inform:lciriszabads6g Hat6sig (1125 Budapest, SzilSgyi
Erzs6bet fasor 221C.) alperes ellen adatv6delmi iigyben hozott kdzigazgatlsi hatdrozat bir6sdgi
feltilvizsg6lata ir6nt inditott perd,ben meghozta az al6bbi

i t 6 l e t e t :

A bir6s6g a keresetet elutasitja.

Kdtelezi a bir6s6g a felperest, hogy az 6llami ad6hat<1s6g kiildn felhiv6s6ra fizessen meg 30.000
(harmincezer) forint le nem r6tt kereseti illet6ket, valamint az alperesnek tizen<it napon beliil 20.000
(hriszezer) forint perkcilts6get.

Az itelet ellen fellebbezdsnek nincsen helve.

Indokolas

A bir6s6g a kozigazgat sr eljilr6s iratai, kiilcintisen Budapest F6v6ros Lev6lt6ra (a tovribbiakban:
Lev6ltrlr) 6s a Kdzigazgatasi 6s lgazs6giigyi Minis:zt6rium Nemzeti Biztons6gi Feliigyelet (a
tov6bbiakban: Feliigyelet) alpe,reshez lnrtezett 2012^ febrftr 2-in kelt bejelent6seinek 6s azok
mell6kleteinek - k6zdttiik tctbb l6nykdpfelv6tel - alapjim az al6bbiakat 6llapitotta meg.

A 2010. 6prilis 1. 6ta felsz6mol6s alatt 6116 felperes vallalkozflst szerz6dds alapj6n felsz6molt
szewezetek, volt allami vallaltok, szcivetkezetek 6tvett iratanyagAt ftrolta 6veken 6t 6rizetleniil
Di6sjen6n egy nyitott, b6rki 6ltal szabadon hozzAfdrhet1 marhaistrill6ban. A felperes 6ltal itt tarolt
iratok jelent6s r6sze szem6lyes adatokat - orvosi ziir6jelent6s, szem6lyi igazolvfuy, vezetoi
engeddly miisolat, munkakdnyv, tulajdoni lap, tdrsadalombiaositdsi dokumentumok - tartalmaz.

A Levdltrir felperes di6sjen6i adatkezeldse tekintetdben 2007. 6,vben m6r k6rte az Adatvddelmi
Biztos rillrisfogl alfsirt, 2O10. riprilis 17-6n, 2012. janudr 11-6n a helyszinen szeml6ket tartott,
felperest 2012. janwitr l3-6n int,5zkeddsi terv k6szit6s6re hirta fel. A Feli.igyelet 2012. janu|r 24-6n
tartott helyszini szeml6t, meJ.ynek eredmdny6t a IV-NBF/1/98 -2/2012. sz6mri jegyz6k6nyw
LarIalmzza.

Alperes 2012. m'rcits 29. nrrpj6n kelt NAIH-2087-5/2012ftL szdmi hatfuozathban felperest
5.000.000 forint adatv6delmi blrsig fizetds6re k6telezte, 6s felsz6litotta, hogy a Di6sjen6n tdrolt
adatokat v6logassa 6t, a szem611'es adatokat tartalmaz6 iratok kdziil a tdrtdneti 6rtdkri 6s maradand6
6r16kri iratokat az illet6kes le'v61t6mak, a min6sitett iratokat a feliilvizsg6latra jogosultnak, a
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nyugdijbiztositdsi adatokat tartalmaz6 iratokat az illet6kes nyugdijbiztosit6si szervnek adja 6t,
gondoskodjon a selejtezhet6 iralok megsemmisit6s6r6l, 6s a megtett int6zked6sekr6l alperesI2012.

mrijus 31-ig drtesitse. Indokol6srlban a20Il.6vi CX[" tcirv6ny (Infotv.) 3.$ 2. pont,7.$,6i.$ (1)

bekezd6s f) pont ds (3) bekezd6s, valamint az 1991..6vi IL. tcirv6ny (Cstv.) 48.$ (1) bekezd6s 6s a
2011. augusztus 4. napj|t6l hat6lyos 53.$ (3) bekezd6s rendelkez6seire hivatkozott. Az eljar6si
cselekmdnyeket, k<izcttttik a felperes iigyf6lnyilatkozatit ismertetve meg6llapitotta, hogy felperes az
fltala iratt|rozott, szem6lyes adatokat is tartalmaz6 dokumentumokat 6rz6s ndlkiil hagyta, 6s a
jogosulatlan hozztfdrdst nem g6tolta, ez6rt megsdrtette az Infotv. 5-7.$ rendelkez6seit; a szem6lyes
adatok elveszt6se, megsemmisiil6se jelent6s 6rdeks6relmet okozhat a kor6bbi munkav6llal6knak,
felmeriilhet btincselekmdny is. A birs6gkiszab6s sordn figyelembe vette, hogy a jogsdrt6s sz6les
szemdlyi kdrt 6rint, valamint azl, hogy ajogs6rt6s dvek 6ta folyamatos.

Felperes kereset6ben az alperes hatixozatdnak hat6lyorr kivtil helyez6s6t, 6s az alperes fj eljardsra
kcitelez6s6t k6rte.
Az 1952.6vi III. t6rv6ny (Pp.) 339/B.$-ra utalva el6adta, hogy alperes a t6ny6llist nem trirta fel.

men a jogs6rtdssel drintettek kr3re nem ismert, 6s alperes figyelmen kiviil hagl'ta, hogy felperes

felsz6mol6s alatt rill"
Allispontja szerint alperes hatAskdr6t fiill6pte, mert az Infotv. 61.$ (1) bekezd6sben fel nem sorolt
int6zked6st alkalmazott. S6relmezte a Cstv. 53.$-nak 2011. augusztus 4-6n hat6lyba l6pett
rendelkezdseire tdrtdnt hatarozati indokoldst is.

Alperes a kereset elutasitas6t h6rte, perkdlts6get ig6nyelt. A kozigazgatdsi eljarils irataira utalva

hangsulyozta, hogy a t6ny6ll6st felt6rta, a felszdmol6s tdnye a jogellenes adatkezel6st nem 6rinti, a
Cstv. 53.9 (3) bekezd6s 20i1. augusztus 4. el6tti rendelkez6se alapj 6n is a felszdmol6 felel6ss6ge az
irattari anyag orz6se, az Info tv. 61.$ (1) bekezd6s c) pont szerinti hatdskor6t nem l6pte tul

A kereset nem megalapozott.

A bir6s6g az alperes hatdrozatii aPp.324.$ (2) bekezdtls a) pont alapj6n vizsgdlta feliil a kereset
6ltal meghatfuozott keretek kdzt.

A Pp. 339,lB.$ szerint mdrlegel6si jogkdrben hozott klzrgazgatlsi hatitrozat akkor tekintend6
jogszeninek, ha a kdzigazgat6si szerv a t6ny6liest kell6 m6rt6kben felthrta, az eljrir6si szab6lyokat
betartotta, a mdrlegel6s szempontjai meg6llapithat6ak, 6s a hathrozat indokol6s6b61 a bizonyit6kok
mdrlegel6s6nek okszenisdge kitiinik.

Az Infotv. 61.$ (4) bekezddse alapjin a Hat6s6g amak eld6nt6s6ben, hogy indokolt-e a birs6g
kiszabiisa, illetve a birs6g m6rt6kdnek meg6llapit6s 6ban az eset risszes k6riilmdnyeit - igy
kiilcindsen a jogsdrt6ssel drintellek kdr6nek nagys6giit, a jogsdrtds srily6t 6s a jogsdrtds ism6tl6d6
jellegdt - veszi figyelembe.

Alperes kiz6r6lag a jogkcivetkenndnyt Allapitotta meg m6rlegel6si jogkdrben. A felperes 6ltal
kiemelt kdt szempont - jogs6rt6ssel 6rintettek kdre, felsziimolis - a jogs6rt6s megtdrtdnt6nek
(ogalap) vitat6s6ra nem alkalmas. A bir6s6g igy - frgyelemmel a birs6g tekintetdben az Infotv. 61.$
(4) bekezd6s6re rs - azt vizsg6lta, hogy az alperes tiltal meg:illapitott t6nyrillisnak a
jogkcivetkezm6nyek (birs6g 6s m6s kdtelez6sek) kdr6ben elengedhetetlen felt6tele volt-e a
jogs6rt6ssel 6rintett szem6lyi tridr pontos meghatarozAsa, iiletve annak a tdnynek a figyelembe
vdtele, hogy felperes felszdmolds hat6lya alatt iill.
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A bir6s6g - utalva a Pp. 206.$ (1) bekezd6s6re - a kdzigazgatrisi iratok r6,sz6t kdpezo
f6nyk6pfelv6telek, valamint a Fdiigyelet ds a Lev6ltrir helyszini szeml6ken alapul6 meg6llapit6sai
alapjAn itdleti bizonyossiiggal meg6llapitotta, hogy a jogsdrtdssel erintet szem6lyi kdr jelent6s. Azt,
hogy konkrdtan hiiny szem6lynel< mely szem6lye s adataira n6zve 6ll fenn a j ogsdrt6s, nyilvrinval6an
felt6telezi az iratok szdtv|logalAsitt, rendszerezds6t. Ez azonbal nem az alperes, hanem a felperes
kcitelezetts6ge, 6ppen a perbeli hatarozat szeint. Az Infotv. 61.$ (4) bekezd6s 6s a Pp. 339/B.g
tekintet6ben a jogs6relemmel drintett kcir,,pontos meghatdroziisa" nem matematikai kdrd6s, hanem
az iratok nagys6grendj6hez 6,s tartalmi*roz k6pest a releviins t€nyrillishoz dsszeriien beszerezhet6
bizonyit6kok 6rt6kel6s6nek fiigg,v6nye (2004.6vi CXL. trirv6ny 7.$, 50.9 (6) bekezd6s).

Az a tdny, hogy a felperes 2010. 6ta felsziimol6s alalt 611, a Pp. 339/8.$ tekintet6ben kcizdmbds,
hiszen az alperes riltal alkalmazo,tt szankci6knak (p6nzbirs6g 6s kritelez€s) a jogs6rt6s srilyiihoz kell
igazodniuk. A jogs6rt6s sulyrival azonban okozati dsszeftiggdsbe a felsziimoliisi eljririis nem
hozhat6: a feiperes 6ltal megval5sitott jogsdrt6s amiatt nem csekdlyebb 6s nem is jelent6sebb, hogy
felperes felsziSmol6s alatt 6ll.

Az Infotv. 61.$ (1) bekezd6s c) pontja szerint az adatvddelmi hat6s6gi elj6r6sban hozott
hatfuozathban a Hat6s6g c) megt:ilthatja a szem6lyes adatok jogellenes kezel6s6t vagy feldolgoz6srit.

A bir6s6g meg6llapitotta, hogy az alperes hatrirkcirdt nem l6pte tul a birsiigkiszabrist meghalad6
jogkdvetkezmdnyek alkalmaz6sa. sorrln. A hatitozat indokol6sa annyiban brir hirinyos, hogy abban
az Infotv. 61.$ (1) bekezd6s c) pontj rira hivatkoz6s nincsen, az iigy 6rdem6t azonban ez nem
6rintette, mert az alperes 6ltal alkalmazott kcitelezds tartalmilag az Infotv. 61.$ (1) bekezd6s c)
pontnak megfelel6 int6zked4s konkretizdl6sa. A;- a kdriilm6ny pedig, hogy a haiitrozat rendelkez6
r6sze nem sz6 szerint 6s kizdri'lag a tdrvdny szdveg6t tartalmazza, nem eredm6nyez feltdtleniil
hatriskdri normas6rt6st; e kiirben a bir6sdg nyomat6kkal utal a F6varosi itgtotabta
4.Kf .27 .1 2 5 / 20 1 2 / f . it5letdb en ki fej tettekre.

A Cstv. 2010. 6prilis 1-j6n hatdlyos 53.$ (3) bekezddse szerint az irattiiri anyag fennmarad6
rdszdnek selejtez6s6r6l, illet6leg jogszab6lyban meghatrSrozott ideig tdrt6n6 6rz6sdr6l a felsz6mol6
gondoskodik.

Az alperes hatirozatirban utalt ugyan a Cstv. 53.$ (3) bekezdds6re, azonban a perbeli t6nydll6s
mellett ennek kiemelt relevanciiija nem volt, hiszen az nem a felperes, hanem a t<irv6nyes k6pvisel6
felsz:imol6 iratlrzdsi felel6ss6136re vonatkozott. Megjegyzi a bir6siig, hogy e szabilyoziis
tartalmriban 2011. auguszhrs 4. el6tt sem volt miis, mint aa kcivet6en; a kiildnbsdg, hogy 20i1.
augusztus 4" utiln - a felel6ss6g; 6rintese n6lkiil - a felszrimol6 irat6rz6si kdtelezetts6gb6l ered6
feladata harmadik szem6lyre is 61.ruhazhat6.

Fenti indokok alapjfu a bir6s6g a megalapozatlan keresetet elutasitotta, 6s felperest az 1990. 6vi
XCIIL tdrvdny (Itv.) 62.9 (1) belcezd6s h) pont alapjan feljegyzett 43.9 (3) bekezddsnek megfelel6
30.000 forint kereseti illet6k megfizet6s6re kdtelezte a 611986. (v1.26.) IM rendelet 13.g (2)
bekezdds alapjrin, frgyelemmel a Pp. 78.$ (1) bekezd6sre.

Az iigyv6d riltal kdpviselt alperes perkdlts 6g6t a bir6sitg a pp. 79.g (1) bekezd6s 6s a 32/2003.
(V[II.22 ) IM rendelet 3.$ (3) bekezd6s alapjiin 20.000 forintban rillapitotta meg, figyelembe v6ve
az iigy dsszetettsdg6nek alacsony fok61, a perben tett alperesi nyilatkozat terjedelm6t, relevanciiij6t,
a felperes tayolldtdben tartott tirgyaliis id6tartam6t. A perkOltsdg megfizetdsdre a pp. 7g.$ il)bekezdds szerint felperes a kdtelezett.
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Az itllet ellen a fellebbez6st a Pp. 340.$ (1) bekezdds kizarja.

Budapest, 2012" okt6ber 5.
dr. Huber G6bor sk.

bir6
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