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A F6vrirosiTdrv6nyszdkdr. Holobr6diEmeseiigyv6d (1075 Budapest,Kazinczyv. 24-26.)6ltal
kdpviseltPergamen2000 Kft. ,,f.a." (1046Budapest,Kiss Em6 u. 2.) felperesnekdr. Dr. Dud6s
G6borUgyvddiIroda (dr. DudiisG6boriiglw6d- 1011Budapest,Iskolau. 38-42.A. 6p. U6.) 6ltal
kdpviseltNemzeti Adatv6dehni 6s Inform:lciriszabads6gHat6sig (1125 Budapest,SzilSgyi
Erzs6betfasor 221C.)alperesellen adatv6delmiiigyben hozott kdzigazgatlsihatdrozatbir6sdgi
feltilvizsg6lata
ir6ntinditottperd,ben
meghoztaaz al6bbi

it6letet:
A bir6s6ga keresetet
elutasitja.
kiildn felhiv6s6rafizessenmeg 30.000
Kdtelezia bir6s6ga felperest,hogy az 6llami ad6hat<1s6g
(harmincezer)
forint le nemr6tt keresetiillet6ket,valamintaz alperesnek
tizen<itnaponbeliil 20.000
(hriszezer)
forint perkcilts6get.
Az iteletellenfellebbezdsnek
nincsenhelve.
Indokolas
A bir6s6ga kozigazgatsr eljilr6siratai, kiilcintisenBudapestF6v6rosLev6lt6ra(a tovribbiakban:
Lev6ltrlr) 6s a Kdzigazgatasi6s lgazs6giigyiMinis:zt6riumNemzeti Biztons6giFeliigyelet(a
tov6bbiakban:Feliigyelet)alpe,reshez
lnrtezett2012^febrftr 2-in kelt bejelent6seinek
6s azok
mell6kleteinek k6zdttiiktctbbl6nykdpfelv6tel alapjimaz al6bbiakat6llapitottameg.
A 2010. 6prilis 1. 6ta felsz6mol6salatt 6116felperesvallalkozflstszerz6ddsalapj6nfelsz6molt
szewezetek,volt allami vallaltok, szcivetkezetek6tvett iratanyagAtftrolta 6veken 6t 6rizetleniil
Di6sjen6negy nyitott, b6rki 6ltal szabadon
hozzAfdrhet1
marhaistrill6ban.
A felperes6ltal itt tarolt
jelent6s
iratok
r6sze szem6lyesadatokat orvosi ziir6jelent6s,szem6lyi igazolvfuy, vezetoi
- tartalmaz.
engeddlymiisolat,munkakdnyv,tulajdonilap,tdrsadalombiaositdsi
dokumentumok
A Levdltrirfelperesdi6sjen6iadatkezeldse
tekintetdben2007. 6,vbenm6r k6rte az Adatvddelmi
Biztos rillrisfoglalfsirt, 2O10.riprilis 17-6n,2012. janudr 11-6na helyszinenszeml6kettartott,
felperest2012.janwitrl3-6n int,5zkeddsi
terv k6szit6s6re
hirta fel. A Feli.igyelet
2012.janu|r 24-6n
tartott helyszini szeml6t, meJ.ynekeredmdny6ta IV-NBF/1/98-2/2012. sz6mri jegyz6k6nyw
LarIalmzza.
Alperes 2012. m'rcits 29. nrrpj6nkelt NAIH-2087-5/2012ftLszdmi hatfuozathban
felperest
5.000.000forint adatv6delmiblrsig fizetds6rek6telezte,6s felsz6litotta,hogy a Di6sjen6ntdrolt
adatokatv6logassa
6t, a szem611'es
adatokattartalmaz6iratokkdziil a tdrtdneti6rtdkri6smaradand6
6r16kriiratokat az illet6kes le'v61t6mak,
a min6sitettiratokat a feliilvizsg6latrajogosultnak,a
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nyugdijbiztositdsi adatokat tartalmaz6 iratokat az illet6kes nyugdijbiztosit6si szervnek adja 6t,
gondoskodjona selejtezhet6iralok megsemmisit6s6r6l,6s a megtett int6zked6sekr6lalperesI2012.
mrijus31-ig drtesitse.Indokol6srlbana20Il.6vi CX[" tcirv6ny(Infotv.) 3.$ 2. pont,7.$,6i.$ (1)
bekezd6sf) pont ds (3) bekezd6s,valamint az 1991..6viIL. tcirv6ny (Cstv.) 48.$ (1) bekezd6s6s a
2011. augusztus4. napj|t6l hat6lyos 53.$ (3) bekezd6srendelkez6seirehivatkozott. Az eljar6si
cselekmdnyeket,k<izcttttika felperesiigyf6lnyilatkozatit ismertetvemeg6llapitotta,hogy felperesaz
fltala iratt|rozott, szem6lyesadatokat is tartalmaz6 dokumentumokat 6rz6s ndlkiil hagyta, 6s a
jogosulatlanhozztfdrdst nem g6tolta, ez6rt megsdrtetteaz Infotv. 5-7.$ rendelkez6seit;a szem6lyes
adatok elveszt6se,megsemmisiil6sejelent6s 6rdeks6relmetokozhat a kor6bbi munkav6llal6knak,
felmeriilhet btincselekmdnyis. A birs6gkiszab6ssordn figyelembe vette, hogy a jogsdrt6s sz6les
szemdlyikdrt 6rint, valamint azl, hogy ajogs6rt6sdvek 6ta folyamatos.
Felpereskereset6benaz alpereshatixozatdnakhat6lyorrkivtil helyez6s6t,6s az alperesfj eljardsra
k6rte.
kcitelez6s6t
Az 1952.6vi III. t6rv6ny (Pp.) 339/B.$-ra utalva el6adta,hogy alperes a t6ny6llist nem trirta fel.
men a jogs6rtdsseldrintettek kr3renem ismert, 6s alperesfigyelmen kiviil hagl'ta, hogy felperes
felsz6mol6salatt rill"
Allispontja szerint alpereshatAskdr6tfiill6pte, mert az Infotv. 61.$ (1) bekezd6sbenfel nem sorolt
int6zked6stalkalmazott.S6relmeztea Cstv. 53.$-nak2011. augusztus4-6n hat6lybal6pett
tdrtdnt hatarozatiindokoldstis.
rendelkezdseire
Alperes a kereset elutasitas6th6rte, perkdlts6getig6nyelt. A kozigazgatdsieljarils irataira utalva
hangsulyozta,hogy a t6ny6ll6st felt6rta, a felszdmol6stdnye a jogellenes adatkezel6stnem 6rinti, a
Cstv. 53.9 (3) bekezd6s20i1. augusztus4. el6tti rendelkez6sealapj6n is a felszdmol6felel6ss6geaz
irattari anyag orz6se,az Info tv. 61.$ (1) bekezd6sc) pont szerinti hatdskor6tnem l6pte tul
A kereset nem megalapozott.
A bir6s6gaz alpereshatdrozatii aPp.324.$ (2) bekezdtlsa) pont alapj6nvizsgdltafeliil a kereset
6ltal meghatfuozott keretek kdzt.
A Pp. 339,lB.$ szerint mdrlegel6si jogkdrben hozott klzrgazgatlsi hatitrozat akkor tekintend6
jogszeninek,ha a kdzigazgat6siszerv a t6ny6liestkell6 m6rt6kben felthrta, az eljrir6si szab6lyokat
betartotta,a mdrlegel6sszempontjaimeg6llapithat6ak,6s a hathrozatindokol6s6b61a bizonyit6kok
mdrlegel6s6nekokszenisdgekitiinik.
Az Infotv. 61.$ (4) bekezddse alapjin a Hat6s6g amak eld6nt6s6ben,hogy indokolt-e a birs6g
kiszabiisa, illetve a birs6g m6rt6kdnek meg6llapit6s6ban az eset risszes k6riilmdnyeit - igy
kiilcindsena jogsdrt6sseldrintellek 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) vitat6s6ranem alkalmas.A bir6s6g igy - frgyelemmela birs6g tekintetdbenaz 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
jogs6rt6ssel6rintett szem6lyi tridr pontos meghatarozAsa,iiletve annak a tdnynek a figyelembe
vdtele,hogy felperesfelszdmoldshat6lya alatt iill.
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- a kdzigazgatrisiiratok r6,sz6tkdpezo
A bir6s6g - utalva a Pp. 206.$ (1) bekezd6s6re
f6nyk6pfelv6telek,
valaminta Fdiigyelet ds a Lev6ltrirhelysziniszeml6kenalapul6meg6llapit6sai
alapjAnitdletibizonyossiiggal
meg6llapitotta,
hogy a jogsdrtdssel
erintetszem6lyikdr jelent6s.Azt,
hogy konkrdtanhiiny szem6lynel<
mely szem6lye
s adatairan6zve6ll fenn a j ogsdrt6s,nyilvrinval6an
felt6teleziaz iratok szdtv|logalAsitt,rendszerezds6t.
Ez azonbal nem az alperes,hanema felperes
kcitelezetts6ge,
6ppena perbeli hatarozatszeint. Az Infotv. 61.$ (4) bekezd6s6s a Pp. 339/B.g
tekintet6ben
a jogs6relemmel
drintettkcir,,pontosmeghatdroziisa"
nem matematikaikdrd6s,hanem
az iratok nagys6grendj6hez
6,startalmi*rozk6pesta releviinst€nyrillishoz dsszeriienbeszerezhet6
bizonyit6kok6rt6kel6s6nek
(2004.6viCXL. trirv6ny7.$,50.9(6) bekezd6s).
fiigg,v6nye
Az a tdny,hogy a felperes2010. 6ta felsziimol6salalt 611,a Pp. 339/8.$ tekintet6ben
kcizdmbds,
hiszenaz alperesriltal alkalmazo,ttszankci6knak(p6nzbirs6g6s kritelez€s)a jogs6rt6ssrilyiihozkell
igazodniuk.A jogs6rt6ssulyrival azonbanokozati dsszeftiggdsbe
a felsziimoliisieljririis nem
jogsdrt6samiattnemcsekdlyebb
hozhat6:a feiperes6ltal megval5sitott
6snemis jelent6sebb,
hogy
felperesfelsziSmol6s
alatt6ll.
Az Infotv. 61.$ (1) bekezd6sc) pontja szerintaz adatvddelmihat6s6gielj6r6sbanhozott
hatfuozathban
a Hat6s6gc) megt:ilthatja
a szem6lyes
adatokjogelleneskezel6s6t
vagyfeldolgoz6srit.
A bir6s6gmeg6llapitotta,
hogy az alpereshatrirkcirdt
nem l6pte tul a birsiigkiszabrist
meghalad6
jogkdvetkezmdnyek
alkalmaz6sa.
sorrln.A hatitozatindokol6saannyibanbrir hirinyos,hogy abban
az Infotv. 61.$ (1) bekezd6sc) pontjrira hivatkoz6snincsen,az iigy 6rdem6tazonbanez nem
6rintette,mert az alperes6ltal alkalmazottkcitelezds
tartalmilagaz Infotv. 61.$ (1) bekezd6sc)
pontnakmegfelel6int6zked4skonkretizdl6sa.
A;- a kdriilm6nypedig,hogy a haiitrozatrendelkez6
r6szenem sz6 szerint6s kizdri'lag a tdrvdnyszdveg6ttartalmazza,nem eredm6nyez
feltdtleniil
hatriskdri normas6rt6st;e kiirben a bir6sdg nyomat6kkal utal a F6varosi itgtotabta
4.Kf.27.125/2012/ f . it5letdb
en kifejtettekre.
A Cstv. 2010. 6prilis 1-j6n hatdlyos53.$ (3) bekezddseszerintaz irattiiri anyagfennmarad6
rdszdnekselejtez6s6r6l,
illet6legjogszab6lyban
meghatrSrozott
ideig tdrt6n66rz6sdr6la felsz6mol6
gondoskodik.
Az alpereshatirozatirbanutalt ugyan a Cstv. 53.$ (3) bekezdds6re,
azonbana perbelit6nydll6s
mellettennekkiemeltrelevanciiijanemvolt, hiszenaznema felperes,hanema t<irv6nyesk6pvisel6
felsz:imol6 iratlrzdsi felel6ss6136re
vonatkozott.Megjegyzi a bir6siig, hogy e szabilyoziis
tartalmriban
2011.auguszhrs4. el6tt sem volt miis, mint aa kcivet6en;a kiildnbsdg,hogy 20i1.
augusztus4" utiln - a felel6ss6g;
6rintesen6lkiil - a felszrimol6irat6rz6sikdtelezetts6gb6l
ered6
feladataharmadikszem6lyreis 61.ruhazhat6.
Fenti indokok alapjfu a bir6s6ga megalapozatlan
keresetetelutasitotta,6s felperestaz 1990.6vi
XCIIL tdrvdny(Itv.) 62.9 (1) belcezd6s
h) pont alapjanfeljegyzett43.9 (3) bekezddsnek
megfelel6
30.000 forint keresetiillet6k megfizet6s6re
kdteleztea 611986.(v1.26.) IM rendelet13.g (2)
bekezdds
alapjrin,frgyelemmela Pp.78.$(1) bekezd6sre.
Az iigyv6d riltal kdpviseltalperesperkdlts6g6t a bir6sitga pp. 79.g (1) bekezd6s6s a 32/2003.
(V[II.22 ) IM rendelet3.$ (3) bekezd6salapjiin20.000forintbanrillapitottameg,figyelembev6ve
az iigy dsszetettsdg6nek
alacsonyfok61,a perbentett alperesinyilatkozatterjedelm6t,
relevanciiij6t,
a felperestayolldtdbentartott tirgyaliis id6tartam6t.A perkOltsdgmegfizetdsdre
a pp. 7g.$ il)
bekezdds
szerintfelperesa kdtelezett.
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kizarja.
a Pp.340.$(1) bekezdds
Az itllet ellena fellebbez6st
2012"okt6ber5.
Budapest,
dr. HuberG6borsk.
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