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HATÁROZAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) jelen
határozatában a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai utca 6., a továbbiakban: MSZP)
korábbi, II. János Pál pápa téri székházában tárolt dokumentumokkal kapcsolatos adatkezelést
érintően az alábbiakat állapítja meg:
1. Az MSZP a mikrofilmtekercsek kezelésével összefüggésben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
7. § (1)-(3) bekezdése alapján fennálló adatbiztonsági követelményeknek nem tett eleget.
A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A közléstől számított 30 napon
belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Hatósághoz benyújtandó
keresettel lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a
keresetben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a
bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a perben tárgyi illetékfeljegyzésnek van helye.
A Hatóság emellett elrendeli jelen határozatnak a Hatóság hivatalos honlapján történő
nyilvánosságra hozatalát.
INDOKOLÁS
1. Állampolgári bejelentés érkezett a Hatósághoz, amelyben a bejelentő az MSZP korábbi, a II.
János Pál pápa tér 26-27. szám alatt található székházában hátrahagyott – személyes adatokat is
tartalmazó – dokumentumokkal kapcsolatos adatkezelést kifogásolta. A bejelentő beadványában
hivatkozott a www.atlatszo.hu oldalon a „Kommunista pártlistákat hagyott Köztársaság téri
székházában az MSZP” bejegyzésben nyilvánosságra hozott videóriportra is. A videóriport szerint
az MSZP korábbi székházában több, személyes adatot tartalmazó dokumentáció és adathordozó
is található őrizetlenül.
A Hatóság az ügyben 2013. július 22-én hatósági eljárást indított a MSZP adatkezelésével
összefüggésben.
1.1. Ennek keretében a Hatóság 2013. július 24-én a székhelyén (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C. szám) tanúként meghallgatta a www.atlatszo.hu oldalon található videóriportot készítő
személyeket, illetve az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Átlátszó.hu)
képviselőit. A meghallgatáson tanúként jelen volt Halász Áron, az Átlátszó.hu újságírója, Kovács
Gergely, a videóriport egyik szereplője, dr. Bodoky Tamás az Átlátszó.hu ügyvezetője, valamint dr.
Tordai Csaba ügyvéd, az Átlátszó.hu jogi képviselője. A Hatóság részéről a tanúmeghallgatáson dr.
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Péterfalvi Attila elnök, valamint dr. Osztopáni Krisztián és dr. Hackspacher Andrea adatvédelmi
szakértők vettek részt.
Kovács Gergely a Hatóság kérdésére elmondta, hogy a videóriportban látható felvételeket 2013
februárjában készítették. Halász Áron a meghallgatáson elmondta, hogy a mikrofilmtekercseket az
alagsorban, az irattárban találták. Dr. Bodoky Tamás a Hatóság kérdésére elmondta, hogy
nagyjából 50 mikrofilmtekercset hoztak el a munkatársak a volt székházból, amelyeket átadtak az
OSA Archívumnak. Dr. Tordai Csaba pedig előadta, hogy ismereteik szerint a hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján a tagnyilvántartásoknak állami tulajdonban kell lenniük.
1.2.1. A Hatóság 2013. július 22-én kelt végzésében megkereste az OSA Archívumot is.
Végzésünkben arra kértük az OSA Archívumot, hogy tételesen ismertessék, milyen dokumentációt
és adathordozókat vettek át Átlátszó.hu újságírójától.
Az OSA Archívum igazgatója, Rév István 2013. augusztus 1-jén kelt levelében előadta, hogy az
Átlátszó.hu internetes portál munkatársai azzal keresték meg az Archívumot, hogy az MSZP
korábbi, a II. János Pál pápa téri székházában mikrofilmtekercseket találtak. Az Átlátszó.hu
munkatársai ezeket átadták az Archívumnak. Az átvételkor az OSA Archívum munkatársa
szúrópróbaszerű ellenőrzéssel megállapította, hogy a tekercseken közérdekű adatok (például
párttagsági statisztikák) és személyes adataok egyaránt találhatóak. Rév István előadta, az OSA
Archívum bizonytalan volt abban, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 24. §-ában megfogalmazott védelmi
idő letelt volna, ezért úgy döntött, hogy a tekercseket átadja a törvényes kezelőjüknek, így az OSA
Archívum az Ltv. 35. § (8) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Levéltárhoz (a továbbiakban: MNL)
fordult. Előzetes egyeztetés alapján végül az OSA Archívum munkatársai 2013. június 27-én átadtak
59 tekercset az MNL munkatársai számára. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv is készült, amelynek
másolatát Rév István a 2013. augusztus 21-én kelt levele mellékleteként továbbította a Hatóság
számára. A jegyzőkönyvben az szerepel, hogy az OSA Archívum levéltárosa, Mink András 2013.
június 27-én az MNL Országos Levéltárának II. számú épületében (1014 Budapest, Hess András tér
5.) átadta a filmtekercseket dr. Simon István főlevéltáros részére.
1.2.2. Ezzel összefüggésben szükséges megjegyezni, hogy az MNL főigazgatója, dr. Mikó
Zsuzsanna 2013. július 23-án kelt levelével a Hatósághoz fordult, mivel a sajtó híradásaiból arról
értesült, hogy a Hatóság az MSZP korábbi, II. János Pál pápa téri székházában hátrahagyott iratok
tárgyában vizsgálatot indított. Az MNL főigazgatója levelében kijelentette, hogy az Ltv. 35. § (8)
bekezdése alapján a hátrahagyott iratok az MNL illetékességébe tartoznak. A főigazgató levelében
megerősítette, hogy az MNL mikrofilmtekercseket vett át az OSA Archívum munkatársaitól.
1.3. A Hatóság 2013. július 22-én kelt végzésében megkereste az MSZP-t is. A Hatóság
felszólította az MSZP-t, hogy ismertesse, a megalakulásakor vagy azt követően milyen módon
került sor a Magyar Szocialista Munkáspárt (a továbbiakban: MSZMP) által kezelt, személyes
adatokat tartalmazó dokumentációk és adathordozók átadás-átvételére. A Hatóság felszólította a
pártot arra is, hogy ismertesse, milyen intézkedések történtek annak érdekében, hogy az épület
eladását követően személyes adatokat tartalmazó dokumentációk és adathordozók ne maradjanak
a székházban.
Az MSZP nevében Mesterházy Attila elnök válaszolt 2013. augusztus 6-án kelt levelében. Az
MSZP elnöke arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy az MSZP vezetése 2007 februárjában döntött a
párt székhelyének áthelyezéséről, a korábbi székház értékesítéséről. A 2007-es székházváltás
politikai felelőse a párt elnöke volt, a kiköltözésért és az épület kiürítéséért a pártigazgató felelt. A
pártigazgató rendelkezése szerint a II. János Pál pápa téri székház kiürítése során a
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dokumentumok vagy irattárba, vagy selejtezésre kerültek. Az utasításában a pártigazgató
egyértelműen kimondta, hogy az épületet teljességében kiürítve kell az új tulajdonosnak átadni.
Az MSZP elnöke leveléhez csatolta a II. János Pál pápa téri székház adásvételi szerződésének
másolatát. A szerződés 2.3.3. pontja kimondja, hogy az MSZP jogosult a székházban legkésőbb
2007. november 30. napjáig ingóságokat tartani és ideiglenesen a székházat használni, de
legkésőbb 2007. november 30-ig a székházat kötelesek minden ingóságtól kiüríteni. A
válaszlevélhez mellékelt birtokbaadási jegyzőkönyv szerint az MSZP 2007. október 30-án adta át a
vevőnek az MSZP székházát.
Az elnök levelében előadta azt is, hogy az MSZP munkatársai levéltárosokkal és az épület
őrzéséért felelős gazdasági társaság megbízottjával együtt 2013. július 24-én körbejárták az
MSZP korábbi, II. János Pál pápa tér 26-27. szám alatt található székházát. A bejárás célja az volt,
hogy közösen felmérjék, maradt-e a korábbi székházban bármilyen törvény által védett adatot
tartalmazó dokumentum. Az elnök a leveléhez mellékelte a bejárásról szóló feljegyzés másolatát
is, amelyben az szerepel, hogy az épületben dokumentumokat, iratokat vagy más adathordozót
nem találtak, onnan semmit nem hoztak el.
2. Az ügyben alkalmazandó jogszabályi előírások:
2.1. Az Infotv. 3. § 1. pontja alapján érintett „bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.”
Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében személyes adat „az érintettel kapcsolatba hozható adat –
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.”
Az Infotv. 3. § 3. pont a) alpontja szerint különleges adat „a faji eredetre, a nemzetiséghez
tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat.”
Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint adatkezelés „az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.”
Az Infotv. 7. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „az adatkezelő köteles az adatkezelési
műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó
más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.”
Az Infotv. 7. § (2) bekezdése alapján „az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az
adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.”
Az Infotv. 7. (3) bekezdése kimondja, hogy „az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
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vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.”
2.2. A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet
módosításáról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ltvr.mód) 2. §-a – 1992. július 1jei hatállyal – az alábbi 10/A. §-szal egészítette ki a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról
szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Ltvr.): „az 1948-1989 között működött
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai – az
MDP és az MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével – a magyar állam tulajdonát képezik.
Kezelésükről és kutathatóságukról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.”
Az Ltvr. helyett 1995. július 1-jével – bizonyos rendelkezések vonatkozásában 1996. január 1-jével
– az Ltv. lépett hatályba oly módon, hogy a jogalkotó az Ltvr. 10/A. §-ának első mondatát
hatályban hagyta [Lásd: Ltv. 35. § (1)-(2) és (4) bekezdése]. Az 1989. október 23-a előtt alkotott
törvényerejű rendeleteket – így többek között az Ltvr.-t – a jogalkotó az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (1)
bekezdésében helyezte hatályon kívül. Ezzel egyidejűleg ezen törvény 9. § (6) bekezdése az Ltv.
35. § (8) bekezdésébe illesztette az alábbi rendelkezést: „az 1948-1989 között működött Magyar
Dolgozók Pártja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai – az MDP
és az MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével – a magyar állam tulajdonát képezik.”
A jogalkotó ezt követően a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény
módosításáról szóló 2012. évi LXI. törvény 10. §-ával módosította az Ltv. 35. § (8) bekezdését.
A módosítás bár 2012. június 1-jén hatályba lépett, a jogalkotó a 2012-es év során ismételten
megváltoztatta az Ltv. 35. § (8) bekezdésének szövegét. Az Országgyűlés ugyanis a Magyar
Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges
törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi
CCXXI. törvény 2. § (1) bekezdésével új mondatot illesztett be az Ltv. 35. § (8) bekezdésébe.
Ennek megfelelően 2012. december 28-át követően az Ltv. 35. § (8) bekezdése az alábbi
rendelkezést tartalmazza: „az 1944-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és
jogelődei, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar
Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége, Magyar Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok
Országos Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos
Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik.
Az iratok őrzési helye a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.”
2.3. Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló
1990. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Eltv.) 1. §-a az alábbi rendelkezést tartalmazta: „a
Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja), a Demokratikus Ifjúsági
Szövetség és tagszervezetei (mint a Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Úttörőszövetség
jogutódjai), a Társadalmi Egyesülések Szövetsége (mint a Hazafias Népfront jogutódja), az
Országos Béketanács, a Magyar Szovjet Baráti Társaság, a Magyar Nők Országos Szövetsége, a
Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége és a Magyar Honvédelmi Szövetség (a továbbiakban:
elszámoló) vagyonával köteles elszámolni.”
Az Eltv.-t hatályon kívül helyezte az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 2003. évi VIII. törvény 2. §-a 2003. március 7-ei hatállyal. Az Eltv. 1. §-át
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azonban korábban vizsgálta az Alkotmánybíróság is az 1991. július 8-án elfogadott, 1154/B/1990.
AB határozatában is. Az Alkotmánybíróság a határozatában kifejtette, hogy „az MSZP az MSZMP
jogutódságát az elfogadott alapszabályai szerint vállalta. Az MSZP alakuló kongresszusán
elfogadott alapszabály 47. szakasza, a II. Kongresszuson megállapított alapszabály 49. szakasza
szerint ››A párt Magyar Szocialista Pártként való újjáalakulásával fenntartja jogi személyiségének
folytonosságát.‹‹ A jogutódlás vállalásából pedig az következik, hogy a jogutód viselni tartozik – a
vagyon tekintetében is – az ebből származó előnyös és hátrányos következményeket.”
3. A Hatóság megállapításai:
3.1. A Hatóság az eljárás során megállapította, hogy az Átlátszó.hu újságírói az MSZP korábbi, II.
János Pál pápa tér 26. szám alatti székháza egykori irattárában törvény által védett adatokat (így
személyes adatokat is) tartalmazó mikrofilmtekercseket találtak. A Hatóság az Eltv. és az
1154/B/1990. AB határozat alapján azt is megállapította, hogy az MSZP az MSZMP jogutódja, így
a mikrofilmtekercsekkel kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelői felelősség – az
MSZMP megszűnését követően – az MSZP-t terheli.
Az adatkezelői felelősség egyik összetevője a megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések
meghozatala.
Ennek megítélése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát jelentő állapot
kezdőidőpontjában még a korábbi adatvédelmi törvény, a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) volt
hatályban. Az Avtv. 10. §-a az „Adatbiztonság” cím alatt az alábbi rendelkezést tartalmazta: „az
adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok
technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az
adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz
üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz
útján történik.”
A Hatóság megállapította, hogy a jogsértő állapotot előidéző mulasztás 2007 októberében történt.
Az MSZP a korábbi székházát 2007. október 30-án új tulajdonos birtokába adta, így ezt követően
az épület használatával összefüggésben semmilyen tulajdonosi jogosítványa (elsődlegesen a
rendelkezés és használat joga) nem maradt. A korábbi székház elhagyása kapcsán az MSZP
pártigazgatója – az adásvételi szerződéssel összhangban – egyértelmű rendelkezést hozott: az
épületet kiürítve kell átadni az új tulajdonosnak. Az MSZP azáltal, hogy mikrofilmtekercseket
hagyott hátra korábbi székházában, hiányosan és elégtelenül teljesítette ezt a párigazgatói
rendelkezést.
A mikrofilmtekercsek székházban hagyása nyomán lehetővé vált az, hogy az új tulajdonos – vagy
az épületet más jogcímen használók – illetéktelenül törvény által védett adatokat ismerhessenek
meg. Az MSZP mulasztásából következik az is, hogy ezáltal nyilvánvalóan nem tudott
gondoskodni az adatok biztonságáról, hiszen az ingatlan felett megszűntek a tulajdonosi
jogosítványai, így nem tudta meghozni az alapvető adatbiztonsági intézkedéseket.
A mikrofilmtekercsek székházban történő hagyása bár 2007-ben megtörtént mulasztásból fakad,
azonban ezzel egy folyamatos jogsértő állapot keletkezett, hiszen azon adatokkal kapcsolatban az
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MSZP nem tudott eleget tenni az Avtv. 10. §-ból, és 2012. január 1-jével pedig az Infotv. 7. §-ából
fakadó adatbiztonsági követelményeknek.
3.2. Az ügyben az Infotv. 61. § (1) bekezdésében felsorolt jogkövetkezmények kiszabására a
Hatóságnak nincsen lehetősége, illetve ezek alkalmazását nem tartja szükségesnek.
Egyfelől a jogsértő állapot megszüntetése érdekében az MSZP már megtette a szükséges
intézkedéseket, mivel a korábbi, II. János Pál pápa tér 26-27. szám alatt található székházat
bejárták, és ennek alapján azt a megállapítást tették, hogy személyes adatokat tartalmazó
dokumentum vagy adathordozó nem maradt az épületben, így erre a Hatóságnak nem kell
köteleznie az MSZP-t.
A Hatóság a feltárt tényállás és körülmények alapján az ügyben bírság kiszabását nem tartotta
indokoltnak. A Hatóság tekintettel volt arra is, hogy a mikrofilmtekercsekhez csak a magánterületre
jogellenesen belépő személyek férhettek hozzá, és kizárólag abban az esetben, ha a területre
illetéktelenül belépő személyek a II. János Pál pápa tér 26. szám alatt található épület alagsorában
levő irattárat is felkeresik.
Másfelől a Hatóság figyelembe vette azt is, hogy a mikrofilmtekercsek szabad szemmel nem
olvashatóak, arról személyes adatot kizárólag a filmtekercs olvasására alkalmas készülék
segítségével lehet megismerni. Emellett a mikrofilmtekercsek csak egy része tartalmazhat
személyes adatokat, mivel a videóriport, illetőleg az OSA Archívum és az MNL leveleiben foglaltak
alapján megállapítható, hogy a filmtekercsek egy részén statisztikai adatok szerepelnek, illetve
több tekercsen már elhunyt párttagok adatai találhatók. Az elhunyt személyek vonatkozásában
nem beszélhetünk információs önrendelkezési jogról, hiszen e jog szükségképpen az adattal
érintett élő személyt illeti meg.
A Hatóság a megállapított tényállás alapján felhívja az MSZP figyelmét, hogy a jövőben nagyobb
figyelmet fordítson az adatbiztonság érvényesülésére és maradéktalanul tartsa meg az Infotv. 7. §ából fakadó követelményeket.
3.3. A Hatóság az Indokolás 2.2. pontjában említett törvényi rendelkezések alapján megállapította,
hogy a mikrofilmtekercsek jogos kezelője az MNL Országos Levéltára. Ezzel összefüggésben az
OSA Archívum igazgatója, Rév István úgy nyilatkozott, hogy a mikrofilmtekercseket átadták a
Magyar Nemzeti Levéltár részére és emellett továbbította a Hatóság számára az átadás-átvételről
készült jegyzőkönyv másolatát.
Ennek megfelelően a Hatóság az OSA Archívumot sem kötelezte semmilyen intézkedés
végrehajtására, mivel nincs olyan jogszabálysértő állapot, amely miatt a határozat rendelkező
részében az OSA Archívumot illetően a Hatóságnak megállapítást kellett volna tennie.
4. A fentiekre tekintettel a Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Jelen határozat
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésén és a 72. § (1) bekezdésén alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik. A
fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági
felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése biztosítja, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásáról szóló 1952. évi III. törvény
(továbbiakban: Pp.) 326. § (7) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának
helyét és idejét a Pp. 330. § (2) és (3) bekezdése határozza meg.
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A Hatóság határozatának a honlapján történő nyilvánosságra hozatalát az adatvédelem
érdekeinek, valamint a hasonló esetek elkerülése érdekében az Infotv. 61. § (2) bekezdése
alapján rendelte el.
Az illeték mértékéről és az illetékfeljegyzési jogról való tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 43. §-ának (3) és (4) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdésének h) pontján
alapul.
A Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességi területét az Infotv. szabályozza.
Budapest, 2013. augusztus 27.

dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

