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Tisztelt Fővárosi Törvényszék! 

Süli János a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter alperes (1357 Budapest, 
Pf. 6.) jogi képviselője útján a dr. Szél Bernadett felperes (1357 Budapest, 
Széchenyi rakpart 19.) által közérdekű adat kiadása iránt indított és a fenti szám alatt 
folyamatban lévő perében az alábbi 

előkészítő iratot 

terjeszti elő. 

Az alperes az alperesi jogelőd által előterjesztett nyilatkozatokat fenntartja, és azokat 
az alábbiakkal egészíti ki. 

Az alperes áttekintette és ellenőrizte, hogy az alperesi jogelőd által korábban zártan 
csatolt iratok mindegyike megfeleltethető-e a jelenleg az alperesi jogutód nyilvántar-
tásai szerint rendelkezésére álló iratoknak és abból az alábbi eredményre jutott. 

Az alperes a feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet értelmében a Miniszterelnökségtől vette át. Ennek során 
2018. július 24. napján az alperes részéről az alperes írásba foglalt meghatalmazása 
alapján prof. dr. Aszódi Attila államtitkár jogszabályban szabályozott átadás-átvételi 
eljárás keretében vette át az alperes képviseletében a szakmai feladatok ellátásához 
kapcsolódó iratokat dr. Steiner Attila helyettes államtitkártól. Az átadás-átvételi ira-
tok részét képezte a felek által aláírt teljességi nyilatkozat, amelyben az átadó fél fe-
lelősséget vállalt az átadott okiratok teljeskörűségéért. Az átadás-átvételi iratok kö-
zött megtalálható iratjegyzék egyedileg tartalmazza az átadott iratok körülírását. 

Az alperes által átvett iratok között az alperesi jogelőd részéről csatolt és zártan kezelt 
iratok, illetve azokban megjelölt további iratok nem találhatóak meg, és azok tényle-
gesen sincsenek az alperes és szervezete birtokában. 

Ezt követően a prof. dr. Aszódi Attila államtitkári jogviszonyának megszűnésekor 
2019. január 16-18. napján tartott átadás-átvételi eljárás során készített átadás-
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átvételi iratok sem tartalmazzák az alperesi jogelőd részéről csatolt és zártan kezelt 
iratokat. 

Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az 
adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűj-
tése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, le-
kérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcso-
lása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése. 

E rendelkezésekből következően az Infotv. az igény teljesítését a kért adat megléte 
esetén teszi lehetővé.  Amennyiben a megismerni kért adatok nem állnak az adat-
kezelő rendelkezésére, nem kötelezhető annak előállítására. Az Infotv. fenti rendel-
kezései szerint ugyanis az adatkezelő kizárólag a kezelésében levő közérdekű adatok 
kiadására köteles. A Legfelsőbb Bíróság már a korábban hatályban volt Avtv. értel-
mezése során is akként foglalt állást, hogy az adatkezelő csak a rögzített és ténylege-
sen a kezelésében levő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni. Ha a kért adatot 
nem állították elő, az adatkezelő az adatkérést nem tudja teljesíteni, mert nyilván-
való, hogy csak a létező és általa kezelt adat közlésére köteles (Legf. Bír. 
Pfv.IV.20.871/2008/9.). Ezt később megerősítette a Kúria is, amely gyakorlata je-
lenleg is töretlen (pl. Kúria Pfv.IV.20.389/2013/4.). 

Figyelemmel a fenti átadás-átvételi eljárások irataira, megállapítható, hogy az alperes 
nem rendelkezik a felperes által kiadni kért adatokkal, azokat nem kezeli. Erre tekin-
tettel az alperest a bíróság nem kötelezheti a felperes által megismerni kívánt adatok 
kiadására. 

Mivel a felperes által kiadni kért adatokat a T. Törvényszék zártan kezeli, ezért az 
alperes a fenti átadás-átvételi eljárások során kezelt iratokat is a bírósági ügyvitel 
szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 5. § (2a) bekezdése szerint zárt 
iratként csatolja. A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII. 23.) OBH utasítás 16. §-ában írt rendelkezésekre tekintettel az alperes kéri, 
hogy a zártan kezelendő iratot ne töltsék fel a Dokumentumtárba. 

Az alperes előkészítő iratát közvetlenül is megküldi a felperes jogi képviselője részére. 

Budapest, 2022. január 25. 

Tisztelettel, 
Alperes jogi képviselője: 

dr. ifj. Balsai István 
ügyvéd 
Balsai Ügyvédi Iroda 


