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/. Az alkotmányjogi pcmasz

1) A mellékelten (1/1. alatt) csatolt ügyvédi meghatalmazás alapján 
felperes indítványozó képviseletében eljárva

a Dr. Galambos Károly Ugyvédi Iroda nevében [(1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1/105. ) eljáró
ligyvéd dr Galambos Károly ügyvéd] a törvényes határidőben - az Alaptörvény 24. cikk (2)
bekezdés d) pontja alapján és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.)
27.§ a)-b) pontja alapján -

alkotmányjogi panasz indítványt

terjesztek elő a  perújitó felperesnek - a  
 perújitott alperes ellen - a  inditványozó

felperes által személyes adat kezelésének közlése iránti perben hozott - a birósági eljárást
befejező egyéb döntés - ellen: azaz

a Fővárosi Törvényszék 70. P. 21.040/2017/7. sorszámú, 2017. június 21-
én kelt - a perújitási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant

"! W^l""SK?hüLVUG"'''É°ilR°°A
°^"". '"rl! r'ikotmBn^u(ca^
D' G,. [,",, t, os Kafoíy'

1 f'' :':e'ü ü9V^ci
^^ÍKÍÍOPEI szakjogssz
^'' ^rr, )31504b9-2-41



elutasitó - a 2017. június 21-én tartott tárgyalási jegyzökönyvbe foglalt
végzése (1/2 irat),
ezen első fokú végzést helyben hagyó, a Fővárosi Itélőtábla 2. Pkf.
26. 587/2017/2. sorszámú 2017 október 31. napján jogerős (1/3 alatt
csatolva) végzése

megsemmisitése iránt.

2) Indítványozó kéri, hogy Mélyen Tisztelt Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24.§
(3) bekezdés b) pontjaalapján és az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján - az Alaptörvénnyel
ellentétes a Fővarosi Ítélőtábla 2. Pkf. 21. 165/2015/5. sorswmú végzését - a Fovárosi
Törvényszék 70. P. 21. 040/2017/7. sorszámú végzésére is kiterjedően - megsemmisiteni
sziveskedjék, mivel a jogerős végzés sérti perújitó felperesnek (továbbiakban: inditványozó)
az Alaptörvény I. cikkében foglalt, az állami szervek által a polgárok alapjogvédelme
biztositásához való jogát; a H. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jogát; a VI^. cikk (2)
bekezdésében a szemilyes adatok védelméhez való jogát; a Xffl. cikk (1) bekezdésében a
tulajdonhoz való jogát, valamint a XXVffl cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes birósági
eljárashoz valójogat és a XXVffl. cikk (7) bekezdésében foglalt hatékony jogorvoslathoz való
jogat.

Inditványozó kéri, hogy Tisztelt Alkotmánybiróság az Alaptörvény 24. § (2) bekezdés c) pontja,
(3) bekezdés a) pontja, az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése alapján semmisitse
meg, (illetve a jogszabályi rendelkezésnek a birósági eljárásból valo alkalmazását zárja
ki)°a Polgári Perrendtanásról szóló 1952. évi IIT. törvény (Pp. ) 257. § (1) bekezdésének a
második mondatát, miszerint:
"Egyébként a végzés ellen beadott fellebhezés tárgyában a másodfokú biroság tárgyaláson
kívül határoz."
E tekintetben inditványozó hivatkozik an-a, hogy a jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény I-
II. bekezdése és a XXVIH. cikk (1) és (7) bekezdése rendelkezésébe ütközik.

Inditványozó kéri, hogy Tisztelt Fövárosi Törvényszék az Abtv. 53. § (4) bekezdese alapján a
jogerős határozat végrehajtását az Alkotmánybiróság elótti eljárás befejezéséig felfiiggeszteni
sziveskedjék.

Felperes inditványozó az alkotmányjogi panaszt az alábbiakkal indokolja.

//. Azlnditvanvozónak az Alaptörvénvben biztositott /ogai megielölése. valammt az
Alaptörvénvnek azok a rendelkezései. amelvet a me^semmisíteni mditvánvozott jo^erös
hírósáei döntés sérí

3) a) Ajogerős itélet, illetve bírói eljárás ellentétes azAlaptörveny I. II. VI.
cikk (2) bekezdesében, Xffl. cikk (1) bekezdésében és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében
foglaltakkal.

Az Alaptör/ény fenti rendelkezései az alábbiakat tartalmazzák:

/. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegenühetetlen alapvetö jogait tiszteletben kell tartani.
Védelmük 03. állam elsó'rendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember aldpvető egyéni és közösségi jogait.

DR
. ^y>'":w"^ww^t

^ . ^ülminyiif;-^
', ''' ' '. K.irol^

;, ' ^. r""^
~ ""1<J?I '.a?'-' '. oyi s:

^...j9.2.4!



(3) Az alapvetó jogokra és kotelezettségekre vonatkow szabályokat íorvény állapitja meg.
Alapvetö jog más alapvető Jog érvényesiilése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, afeltétlemil szükséges mértékben, az elémi kívání céllal arányosan, azalapvetőjog
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korláíozhaló.
(4) A lörvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvetö jogok,
valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetuknél fogva nem csak az
emberre vonatkoznak.

n. cikk
At emberi méltóság sérthetetlen. Minden embemek joga van az élethez és az emberí
méltósághoz, a magzat életét afogantatástól kezdve védelem illeti meg.

VI. cikk
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. f... ].

XIIL cikk
(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhm és az örökléshez. A tulajdon társcidalmi felelösséggel
jár.

XXVIII. cikk
(1) Mindenkinek joga vaii ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádaí vagy valamely perben a
jogait és lcötelezettségeit törvény állal felállitotl, föggellen éspártatlan híróság tisztességes és
nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidó'n belül bírálja el.
[...]

(7) Mindenkinekjoga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más
kőzigazgatási tiöntés ellen, amely ajogát vagyjogos érdekét sérti.

b) A megsemmisiteni indítványozott törvényi rendelkezés: a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp. ) 257. § (1) bekezdésében foglalt - az 1954: VI,
törvény 63. §-ával megállapitott és az 1957: VIII. törvény 80. §-a szerint módosított szövege -
második mondata miszerint.

"Egyébként a végzés ellen beadott fellebbezés tárgyában a másodfokú bíróság tárgyaláson
kívül határoí

4) A jogerös itélet nem egyeztethető össze a Nemzeti Hitvallásban foglalt
alapelvekkel, továbbá az B) cikk (1) bekezdése, R) cikk; a 28. cikk és a 39. cikk (2)
bekezdésének tartalmával sem, miszerint:
Valljuk, hogy az emberi lét atapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy apolgárnak és az államnak közös célja ajó élet, a biatonság, a rend, az igawág,
a szabadság kiteljesi'tése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam swlgáljapolgárait, ügyeiket méltányosan,
visswélés és részrehajlás nélkül intéü.

B) cikk
(1) Magyarországföggetlen, demokratikus jogállam.

R) cikk Cf
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(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és ajogswbályok mindenkire kötelewek.
(3) Az Alaplörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemwti hilvallással és
történetí alkotmányunk vivmányaival összhangban kell értelmezni.

28. cikk

A biróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét eisösorban azok céljával és az
Alaptörvénnyel Ssszhangban értelmezik. Az Alaptörvény és ajogszabályok értelmezésekor azt
kell feltételezni, hogy ajówn észnek és a köyónak megfelelő, erkolcsös és gazdaságos célt
szolgálnak.

///. Közvetlen érintettsés kifejtése

5) Az inditványozót a jogerös végzés közvetlenül érinti, mivel a bírósági eljárásban
az ügy kapcsán - reá vonatkozóan jogerös végzést hoztak.

Ajogerös végzés sértette a felperes inditványozónak az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében
foglalt személyes adatok védelméhez való jogát, mivel a mai napig nem kapott választ arra,
hogy az alperes milyen személyes adatait mikortól, milyen jogcimen kezelte, illetve ha a
személyes adatkezelés megszűnt, arra mikor került sor.

Az inditványozó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos közlési kötelezettségét az alperes
a mai napig nem tetjesitette, ugyanakkor az eljárt első fokú biróság az erre vonatkozó perújitási
eljárás során - az emberi méltóság tiszteletben tanását jellemző elvek és a tisztességes birósági
eljáráshoz való jog érvényesitése érdekében az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt
alapjog védelmi kötelezettségét nem teljesitette.

IV. Indokolás az alapjogokat sértö birósági döntésnek és iogszabályi
rendelkezésnek az Alaptörvénybe ütközésére

A) A perójitási eljárást megelöző ügy érdemében hozott birósági határozatok

Az I. fokú birósági eljárás

6) Felperes és a fia az alperes Mesebeli India I. útjára az alperes honlapján közzétett
elektronitais jelentkezési felületen kérte az utazáson való részvételét.

Az alperes ( r értékesítő által írt) a 2014. szeptember 23-án kelt e-mailban közölte
felperessel, miszerint: " Tisztelt VtasunV.
Köszönjük jelentkezését a fenti utazásunkra. Sajnos a Klasszikus görög körutazást követő
események miatt tájékoztatjuk, hogy irodánk nem kiván l
szerződést kötni. A hatályos jogszabátyok szerint a  nem köleles és nem
kötelezhető szerződéskötésre és szerzödés meg nem kötését nem köteles indokolni.
A felperes és fia így a Mesebeli India I. utazáson nem tudott részt venni.

cr

^yc"
1"?.1 ,

^iWlU^
''"'.2-41



7) Felperes a 2014. szeptember 29. napján kelt - az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. ) 3. § 1-3. pontja, 7-
24. pontja, valamint 14. § a) pontja alapján - alpereshez előterjesztett kérelmében tájékoztatást
kért arról, hogy a felperes mely személyes adatait kezeli alperes vagy a rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó; mi az adatkezelés forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
(mettől meddig kezeli az adatokat), mi az adatfeldolgozó neve, címe; a felperes mely adatával
mikor, milyen adatkezeléssel összefiiggő tevékenységet végzett; felperes személyes adatainak
továbbitása esetén adjon tajékoztatást az adattovábbitás jogalapjáról, cimzettjéröl, idejéröl.

Az alperes a tájékoztatás iránti kérelmet 2014. szeptember 26 napján átvette.

Az alperes - ügyvédje , meghatalmazás csatolása nélkül - a 2014. október
13. napján kelt - felperes által 2014. október 16. napján átvett - válaszában közölte, miszerint:
"A feltett kérdései nem megváiaszolhatók, mivel az alperes személyes ddatokat nem kezel,
másrészt az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján az alperessel ügyfélkapcsolatbcm álló
személyek adatai nem tartoznak az Infotv. hatátya alá.
A levél a jogorvoslattal kapcsolatban semmilyen tajékoztatást nem tartalmazott.

8) Felperes a 2014. október 27. napján benyújtott keresetében az alperest az
Infotv. 22. §-a alapján, mint adatkezelöt a 2014. szeptember 24. napján kelt kérelmében
foglaltak szerint a személyes adatainak kezeléséröl tajékoztatás kiadására kérte alperest
kötelezni.

A Fővárosi Törvényszék a 10. P. 24.966/2014/19. sorszámú, 2015. július 9-én kelt itéletével
a keresetet elutasitotta. Kötelezte a biróság a felperest 163. 500, - Ft első fokú perköltség
megfizetésére.

Az itélet indokolása szerint - utalva az Infotv. 2. § (1), (4) bekezdésére, 3. § 2., 9. 10, 11.
pontjára, 14. §a) pontjára, 15. § (1) bekezdésére, 16. §(l)bekezdésére, 22. § (l)bekezdésére, Ptk.
324. § (1) bekezdésére - a biróság felperes keresetét azért utasitotta el, mert "kétséget kizáróan
nem bizonyította, hogy az alperes adatkezelő, adatkezelést végez. Ennek hiányában a
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás kiadására sem kötelezhető.

A perköltség tekintetében a biróság utalt arra, hogy alperes a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Nyelvtudományi Intézete (Nytl) 2015. április 30. napján kelt szakvéleményét
beszerezve 63. 500, - Ft költséget elölegezett, valamint a biróság alperes számára 100. 000, - Ft
ügyvédi munkadijat állapitott meg a 32/2003 .(Vffl. 22. )IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja
és (6) bekezdése alapján.

A II. fokú birósági eljárás

9) Felperes az első fokú itélet ellen fellebbezést terjesztett elő. Hivatkozott arra,
hogy álláspontja szerint az elsö fokú itélet - több okból - jogszabálysértö. Erre tekintettel kérte
az I fokú ítélet megváltoztatását és a kereset helyt adással történő elbirálását.

Felperes a fellebbezésében kiemelte:
- a 2014. szeptember 23. napján kelt, alperesi értékesitő által közölt

válaszlevéllel bizonyitotta, hogy felperes személyes adatait az alperes kezeli;
- a perben r énékesitő tanúként vallotta, hogy az utazáshoz adatlapot kell

kitölteni, amely igy az utazásra jelentkező személyes adatait tartalmazza;
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Mindezekből a tényekből a biróságnak meg kellett volna állapitania, miszerint az alperes az
Infotv. 3. § 2. pontja, 9-11 pontja alapján adatkezelö és felperes személyes adatival
összefüggésben adatkezelői és adattovábbitási tevékenységet végez. Ebböl következően
alperest köteleznie kellett volna az Infotv. az adatközlés teljesítésére.

A bíróság az itélet indokolásában bár kifejtette, miszerint "... felperes helytállóan iitalt arra,
hogy az alperes tevékenységével összefüggésben tévesen hivatkozik arra, hogy nem
adcakezelő , érdemi döntése azonban e ténymegállapítással ellentétes volt.

Felperes utalt arra, hogy ha az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint az alperesnek az adatvédelmi
nyilvántartásba való bejelentkezése esetleg nem lenne kötelező, mindez nem jelenti azt, hogy
az utasok fogadásával nem végez adatkezelői tevékenységet, illetve a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban - akár nemleges - tájékoztatást ne lenne köteles adni az Infotv.
14.§ a) pontja alapján. Az Infotv. 14.§ a) pontjában foglalt tájékoztatást minden jogi
személy - a hozzá forduló természetes személy tekintetében - koteles megadni.
A per tárgya ugyanis nem az, hogy a felperes személyes adatait az alperes jogszerűen kezeli-e
(vagy továbbitotta-e), hanem az, hogy az alperes jogszeröen vagy pedig törvénysértő módon
nem adott tájékoztatást arról, hogy felperes mely személyes adatait, kezeli, mi az adatkezelés
forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama (mettöl meddig kezeli az adatokat), mi az
adatfeldolgozó neve; a felperes mely adatával, mikor, milyen adatkezeléssel összefüggő
tevékenységet végzett, felperes személyes adatait kinek, mikor továbbitotta és e továbbitásnak
mi volt ajogalapja.

Felperes hivatkozott az Infotv -nek - a 2013. évi LXXVI törvénnyel megállapitott - 3. §-ára,
amelynek értelmében:

9. adatkezelő: az a természeíes vagyjogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együít az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bánnely művelet
vagy a müveletek összessége, igy különösen gyűjtése, felvétele, rögzitése, rendszerezése,
tárolása, megválíoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbitása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolásavagyösszekapcsolása, zárolása, törléseésmegsemmisítése, valamint az adatok
további felhaszfiáiásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készitése,
valamint a szeméty azonosííására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, iriszkép) rögzitése;
//. adattovábbitás: az adat meghaíározott harmadik személy számára történő hozzáférhetövé
tétele;

Az Infotv. 22. § (2) bekezdése szerint "Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyitani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a
részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyitani."

Felperes kiemelte:
szabályzattal
rendelkezik, ilyent a honlapján se nem tett se nem tesz közzé [Lásd Infotv. 20. §]. Az alperes
által az Infotv. 2. § (4) bekezdésére tönénő hivatkozása és az ezzel összefüggésben beszerzett

az alperes terhére kellett volna értékelni, hogy adatkezelési
és az utazásokkal osszefüggésben adatkezelési tájékoztatóval nem
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az első fokú bíróság helyesen foglalt állást, amikor megállapította, hogy az
alperes a tevékenységével összefüggésben az ügyfelek által tudomására hozott adatok
tekintetében adatkezelő, és az adatvédelmi nyilvántartásba való vétel vagy annak hiánya nem
igazolja vagy cáfolja, hogy az alperes személyes adatokat kezel; tehát alperes az Infotv. hatálya
alá tartozik;

a felperes konkrét személyes adatai tekintetében tényleges adatkezelő-e az
alperes, ezt pedig a felperes részéröl az alperesi tagadással szemben nem találta bizonyitonnak;

a perben a felperesnek kellett volna Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében
bizonyitania, hogy ebben az időpontban személyes adatai valóban alperes birtokában, tényleges
kezelésében álltak. Ennek azonban felperes nem tett eleget. Alperes állitotta, hogy a 2002-es
görög körút kapcsán a jelentkezés folytán kezelésébe került iratokat az időmúlásra tekintettel
már megsemmisítette, ennek ellenkezőjét a felperes nem bizonyitotta. Nem volt olyan a perbeli
időszakban készült adatvédelmi vagy egyéb alperesi szabályzat, amelyből arra lehetett volna
következtetni, hogy a korábbi utazásból eredoen felperes személyes adatai még mindig
szerepelnek az alperesi adatbázisban. A II. fokú biróság szerint ezzel szemben  tanú
vallomása életszerű magyarázatot adott arra, hogy a felperes neve azért maradt meg
kitörölhetetlenül az emlékezetében, mert az azóta már nyugdíjba vonult kolléganojétől tudta,
hogy felperessel azonos nevű személy problémás esetnek bizonyult, amely megalapozta az
elutasitó választ;

az Itélőtábla szerint az információnak a munkatárs emlékezetében való rögzülése
nem minősíthető az Infotv. 3. § 10. pontjában irt adatkezelésnek, ezén a perbeli adatok körében
a munkáltató nem tekinthető a 9. pont szerinti adatkezelőnek, és az alkalmazott emlékezetében
megőrzött, de nem rögzített adat vonatkozásában az alperesnek a 15. § (1) bekezdése alapján
nincs tajékoztatási kötelezettsége.

A II. fokú biróság nem tartotta alaposnak a 63. 500, - Ft-ért beszerzett privát "szakértói
vélemény perköltségként történő érvényesithetőségét alperes részéröl, amelyre tekintettel az
első fokú perköltség összegét 163. 500, - Ft-ról 100. 000, - Ft-ra leszállitotta.

A Kúriafelülvizsgálatí ítélete

11) Felperes a jogerős itélet alapján felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Fővárosi
Itélötábla 2016. március 8-ánjogerös 8. Pf. 21. 165/2015/5. sorszámú ítélete ellen.

Ajogerös itéletet az alábbi eljárási jogszabályok megsértése miatt tartotta jogszabálysértőnek:

a) Felperes álláspontja szerint a másodfokú bíróságjogszabálysértően folytatta le a
fellebbezési eljárást.

aa) A Fövárosi Itélőtábla nem ismertette a fellebbezési tárgyaláson a felperes
által előterjesztett - az első fokú ítélet meghozatalát követően felmeriilt tényre vonatkozó -
bizonyitás kiegészitésre vonatkozó beadványt.
Az Itélőtábla tárgyalási jegyzőkönyve nem tartalmazza az időben keletkezett iratok
ismertetését, pedig felperes a 2016. február 25-i keltezéssel előterjesztette előkészitő iratát és
bizonyitáskiegészítést is kért csatolva hozzá az alperesnek a peres eljárás alatt bevezeteu
Adatkezelési tájékoztatóját. Ezt a Fövárosi Itélőtábla - még a tárgyalás elótt - 2016. március 3-
án átvette, de azt a 2016. március 8-ai tárgyaláson mégsem ismertette.

ab) Az Itélőtábla jegyzőkönyve annak ismertetését sem tartalmazza,
miszerint 2016. február 24-i keltezéssel elsóbbséei feladással kérte feloeres a, 2016. március 8-
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ára kitűzött tárgyalás elhalasztását, amelyet az alperesnek a felperes közvetlenül is megküldött.
Mind a biróság, mind pedig alperesi jogi képviselő a beadványt 2016. február 29. napján átvette.
A jegyzőkönyv ennek ellenére azt tartalmazza, miszerint "afelperesi képviselő szabályszeru
idézés ellenére nem jelent meg" Mindez a való tények elhallgatása nüatt nem felel meg a
tisztességes eljárás követelményének.

ac) A fenti aa) és ab) pontban foglalt két felperesi okiratnak a tárgyalás
anyagává tétele és az alperesnek a Pp. 3. § (6) bekezdése alapján történő nyilatkoztatása
elmaradása miatt felperes álláspontja szerint a felek a jogaikat nem gyakorolhatták, továbbá
erre tekintettel a tényállás feltárása sem történt meg a felperes által előterjesztett bizonyitási
inditványnak a tárgyalás anyagából való kirekesztése (elrejtése) miatt.

b) Felperes álláspontja szerint az alperesnek a 2016. március 8-ai fellebbezési
tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata, miszerint "... azt a körülményt pedig, hogy az
alperes aper során nyújtotta be a regisztrációs kérelmét a NAIH-hoz, nem tartom az üggyel
összeföggésben állónak. " a perben lényeges körülmény.
Egyrészt az alperes rosszhiszemű pervitelét igazolja, mivel a perben végig azzal védekezett,
hogy nem adatkezelö, ugyanakkor ezzel ellentétes eljárást fejtett ki, amelyröl az eljáró
bíróságokat nem tajékoztatta.
Másrészt éppen az alperes nyilatkozatára tekintettel vált volna szükségessé a NAIH
megkeresése a hatósági iratok megküldése érdekében.

Az alperes tudatában volt annak, hogy adatkezelő, mivel a felperes keresetének elbirálása alatt
hatósági eljárást kezdeményezett a NAIH-nál a személyiségi adatok legális kezelése érdekében
történő nyilvántartásba vétel végett, ezért a NAffl vonatkozó iratainak vizsgálata nélkül a
tényállás a biróság részéröl nem tekinthető feltártnak!

c) A fellebbezési eljárásban elkövetett jogszabálysénések alapján a Fővárosi
Itélőtábla megsértette a Pp. 239. §-a alapján alkalmazandó tárgyalás tartására vonatkozó
szabályokat [ (Pp. 117, § (1) és (3) bekezdés 141. § (5) bekezdés, 235. § (1) bekezdés]

Igy ezen mulasztás, illetve a felperesi bizonyítási kérelem mellőzése miatt a tárgyalás
megismétlése válik szükségessé.

Felperes igy elsődlegesen a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján kéri ajogerös itéletnek a hatályon
kivül helyezését, és a Fővárosi Itélőtáblának új eljárasra és új határozat hozatalára történő
utasitását, továbbá a felperes felülvizsgálati eljárási költségének megállapítását.

12) Az anyagi jogi szabályok megsértése vonatkozásában felperes az alábbiakra
jogszabálysértésekre utalt:

a) A per tárgya nem az voh, hogy az alperes jogszerüen kezelte-e a felperes
személyes adatait, hanem az, hogy: az alperes koteles-e a felperesnek tájékoztatást adni az
általa kezelt személyes adatokról. E tekintetben felperes álláspontja szerint a tajékoztatási
kötelezettség körébe a nemleges adatkezelés is beletartozik.

Ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXD. törvény (Infotv. ) - a kérelem előterjesztésekor (2014. szeptember 29. napján)
- hatályos szövege az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

Infotv. 14. § Az érintett kérelmezhett az adatkezelönél DR
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a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséröl,

Infotv. 15. § (1) Az ériníett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érmtett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó általfeldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adaíkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, ciméröl és az adatkezeléssel összeföggő íevékenységéről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbitása eseíén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzefíjéről.
[...]
(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújlásától számiíoíí legrövidebb idö alatt, legfeljebb
azonban 30 napon beliil, közérthetö formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a íájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésbenfoglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő afolyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés álldpüható meg. A kölíségtérités mértékét a felek között létrejötí
szerződés is rögzitheti. A már megfizetett költségíérííést vissza kell íéríteni, ha az adaíokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése hetyeshitéshez vezeteít.

Infotv. 16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a9. § (1) bekezdésében, valcmmt
a 19. §-han meghatározott eselekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő irásban közli az ériníettel, hogy a
felvilágositás megtagadására e törvény mely rendelkezése atapján kerüll sor. A fehiilágositás
megtagadása esetén az adatkezeiő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslaí, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéröl.
(3) Az elutasitott kérelmekről az adatkezelö a Halóságot évente a tárgyévet követő évjarmár
31-éig értesíti.

Infotv. 19. §Az érintettneka 14-18. §-ban meghatározoií jogait íörvény korlátozhatja az állam
tülső és belsö biztonsága, igy a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények
megelőzése vagy üldözése, a bűntelés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy
önkormányzatí gazdasági vagy pénzügyi érdekböl, az Európai Uniójelentös gazdasági vagy
pénzügyi érdekéböl, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggö fegyelmi és etikai
vélségek, a munlsajogi és munkavédelmi kötelezetíségszegések megelőzése ésfeltárása céljából
- beleértve minden esetben az ellenőrzést és afelügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások
jogainak védelme érdekében.

A fenti jogszabályi rendelkezéseket az alperesnek - ügyvédje által megszerkesztett - 2014.
október 13-án kelt tajékoztató levelében foglaltakkal összevetve megállapítható, hogy az
alperes nem adott választ a felperes 2014. szeptember 24-én kelt kérelmére. Ax alperes
levele csak áltanosságban közli, hogy nem adatkezelő. E levél a tajékoztatás megtagadásának
tekintendő, azonban alperes nem hivatkozott az Infotv. 16. § (1) bekezdésében felsorolt indokok
közül egyikre sem.

Felperes álláspontja szerint az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján így az I-II. fokú biróságnak
az alperest a tájékoztatás kiadására kellett volna köteleznie. Atajékoztatás kiadása ugyanis
(évente egy alkalommat, ingyenesen) valamennyi jogi személy esetében - a személyes adatok
kezelése tekintetében - mellőzhetetlen. A jogerös itélet, amikor e tajékoztatás kiadására
irányuló keresetet elutasitja, nyilvánvalóan nem felel meg a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek és igy ajogerös ítélet sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt
személyes adatok védelméhez való alapvető jogot. cs auwnn, ";
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b) A perben a bizonyítékokat az eljárt bíróságok tévesen - a Pp. 164. § (1)
bekezdésének megsértésével és a 206. § (1) bekezdésében ütköző módon - értékelték, amikor
azt állapították meg, hogyfelperes a honkrét szemétyes adatai tekintetében nem bizonyitotta,
hogy az alperes afelperes személyes adatait kezelte.

Erre vonatkozóan felperes az alábbi érveket hozta fel:
ba) Először: a perben ez nem szonjlt bizonyításra, mivel a2 alperesnek a

személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást akkor is ki kellett volna adnia, ha felperes
személyes adatait (a kiadási kérelem idején) nem kezeli, vagy egyáltalán nem kezelte. Az
alperesnek az Infotv. alapján azt kellett volna bizonyítania, hogy a tajékoztatást kiadta, azonban
erre nem keriilt sor.

bb) Másodszor: a felperes a 2014. szeptember 23-án kelt 
értékesítö által kezelt válaszlevélnek a becsatolásával bizonyitona, hogy felperes személyes
adatait az alperes kezelte

Egyrészt a felperes személyes adatainak kezelése a "Mesebeli
India I." útra történő elektronikus jelentkezéssel megtörtént, másrészt 
értékesítónek a 2014. szeptember 23-án kelt levele önmagában is személyes adatkezelés, mivel
rögzíti egyrészt a felperes nevét, másrészt ezzel összefüggésben a "Klasszikus görög
kömtazással" összefüggésben történtekre tekintettel az utazásból való kizárást.
Téves tehát e tekintetben az ttélötáblának az a hivatkozása, hogy csak r tanú
emlékezetében volt Klasszikus görög körútról információ, hiszen r tanú ezt az
információt irásban rögzitette és felperessel elektronikus közölte is.

Másrészt a jogerős itéletben foglaltak is jelzik, hogy az alperes
állitotta, hogy a 2002-es görög körút kapcsán ajelentkezés folytán kezelésébe került iratokat az
alperes az időmúlásra tekintettel már megsemmisitette. Azonban felperes álláspontja szerint ezt
felperes vitatta az alperes azonban a megsemmisitést se nem bizonyitotta se nem
valószinűsítette. Így ennek ellenkezőjének bizonyitását nem lehetett volna jogszerüen a
felperesre terhelni. Gyanitható, hogy a r azért használta a 
nevet, mivel adatbázisában a felperes ezen a néven szerepelt a "Mesebeli India I. utazás,
valamint a "Klasszikus görög körút" utazás tekintetében is.

Az Infotv. 22. § (2) bekezdése értelmében "Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban
foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyitani.

A felperesnek a 2014. szeptember 24-én kelt kérelmére az adatkezelési tájékoztatásban az
alperesnek ki kellett volna témie, hogy a Klasszikus görög körút tekintetében felperesnek
mettől-meddig, mely személyes adatait kezelte, ezen adatkezelést mikor szüntette meg, továbbá
a "Mesebeli India I." út tekintetében a felperesnek mely személyes adatait mettől-meddig
kezelte és az adatkezelést mikor szűntette meg. Ennek elmulasztásajogszabálysértő.

Felperes itt utal arra, hogy az Infotv. 15. § (1) bekezdésében foglalt "érintett általa kezelt'
szövegezés múlt idős nyelvtani igeidőt tartalmaz, és ezzel íügg össze az adatkezelés
időtartamának megjelölésére vonatkozó tajékoztatási kötelezettség. Az alperesnek tehát a
Klasszikus görög körúttal kapcsolatban is a tajékoztatást meg kellett volna adnia a tudomása
szerinti adatokkal, illetve, hogy az adatkezelést mikor szűntette meg. Minderről az alperesi
tajékoztatás azonban elmaradt.
Megjegyzendő:  értékesítönek a felperest a "Mesebeli India I." utazásból kizáró
2014. szeptember 23-án kelt e-mail levele azt is tanúsitja, miszerint az alperes még 2014-ben is
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kezelte azt az adatot, hogy felperes 2002-ben részt vett a "Klasszikus görög körúton", mivel a
levél erre is utal!

bc) A személyes adatok védelméröl és a közérdekü adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXm. törvény (Avtv. )-nek - az 1999. évi LXXH. törvény 5.§-ával
módosított - 12.§-a (amely a "Klasszikus görög körút" idején hatályban volt) az alábbi
fciiíieíKezcSciíct íaríáiniaztá:

12-§ W Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbizott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, Jogalapjáról
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéröl, ciméröl (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összeföggő tevékenységéröl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat. Az adattovábbitásra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási
kötelezettség - idötartamát az adatkezelést szabátyozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás

időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél
rövidebh nem lehet.

(2) Az adatkezelö köíeles a kérelem henyújtásától számitott legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatásí.
(3) A (2) bekezdésbenfoghlt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő afolyó évben azonos
terűletre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelöhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben Költségtérités áűapííható meg. A már megfizetett kölíségtéritést vissza kell tériteni.
ha az adatokatjogellenesen kezellék, vagy a tájékoztatás kérése hefyesbitéshez vezetelt.

Az alperest tehát már a felperes 2014. évi tajékoztatási kérelme előtt - a 2002. évi görög
utazással kapcsolatban a személyes adatok kezelésére vonatkozóan - is tajékoztatási
kötelezettség terhelte volna, ha a felperes ilyen kérelmet előterjeszt.

c) Az Infotv. 22. § (1) bekezdése értelmében "Az érintett ajogainak megsértése
eselén f... Ja birósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kivüljár el. "

A felperesnek az a joga került megsénésre, amelyben az Infotv. 1S. § (1) és (4)-(5) bekezdése
alapjánjogosult volt az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást
kénü. E tájékoztatás iránti kérelemre az alperesnek tájékoztatást kellett volna adnia.
Ennek elmulasztása a felperesnekjogsérelmet eredményezett.

Az Infotv. 22. § (5) bekezdése szerint: "Ha a híróság a kérelemnek hetyt ad, az adatkezelöt a

tájékoztatás megadására kötelezi."

Ajogerős ítéletből az nem derűl ki, hogy ha az alperes adatkezelo volt és a felperes adatait
kezelte, akkor a kereset a tájékoztatás kiadására miért nem volt alapos, és az alperest
miért nem kötelezte mind az I. fokú biróság, mind a II. fokú biróság - az L fokú bíróság
ítéletének megváltoztatásával - a tajékoztatás megadására. Ajogerös itélet erre tekintettel
nem kellően megindokolt (Pp 221 §), a kereset elutasitásának indoka ugyanis abbólnem
állapítható meg. Az eljárt biróságok ítéletei és a jogerős ítélet így jogszabalysértő.

Ajogerős ítélet indokolása ennek következtében - felperes álláspontja szerint - elfogadhatatlan.
Hiszen az alperes már az által is adatkezelő volt, hogy az e-mailen felperesnek az utazásból
való kizárásról szóló levelet megküldte, ezáltal az alperes felperes adatait írásban is kezelte.

A per tárgya nem az volt, hogy az adatokat jogszerüen kezelte-e, hanem hogy w. alperes
(mint adalkewlönek minosiilö szerv) köteles-e adni nyilatkotatot (akár nemleges

nyilatkozatol is!) is arra, hogy az érintett természetes swmély, személyes adatait kezeli-e.
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Tehát a perben való döntésnél alapvetően nem a 3. § 10. pontja volt az irányadó, hanem hogy
köteles-e az adatkezelésröl tajékoztatást adni! Ennek megtagadása pedig csak az Infotv. 9. § (1)
bekezdésében és 19. §-ában meghatározott okból vált volna lehetségessé, amely fel sem merült.

A fenti indokokra tekintettel felperes kérte a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi
Itélőtábla 8. Pf. 21. 165/2015/5. sorszámú itéletének - az első fokú itéletre is kiterjedő - hatályon
kivül helyezését és a keresetnek tönénő helyt adását: az alperesnek a tajékoztatás megadására
kötelezését. Kérte továbbá, hogy Tisztelt Kúria kötelezze az alperest az első és másodfokú
perköltség, valamint a felülvizsgálati eljárás költsége megfizetésére.

13) Felperes kérte, hogy a Kúria a jogerős ítélet végrehajtását a Pp. 273. § (3)
bekezdés alapján - a perköltség tekintetében - felfüggessze fel

Felperes ezt azzal támasztotta alá, hogy úgy vélte, hogy a végrehajtás felfüggesztése esetén a
végrehajtás elmaradása nem okoz súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás
felfüggesztésének elmaradása jáma. A felperes keresete ugyanis az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdésében foglalt személyes adatok védelmének keretében érvényesitett személyes adatok
kezelésével kapcsolatos tajékoztatás kiadására vonatkozott, amely elutasitásra kertilt. A Polgári
Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. ) 2:42. § (2) bekezdése szerint "Az emberi
méltóságot és az abból fakadó személyiségí jogokat mmdenki köteles tiszteletben tartam. A
személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak. " A 2:43. § c) pontja alapján "A személyiségi
jogok sérelmét jeienti különösen e) [... ] a személyes adatok védelméhez valójog megsértése.
Az Alaptörvény II. cikke értelmében "Az emberi méltóság sérthetetlen.

Felperes álláspontja szerint az emberi méltóság sérthetetlenségének érvényesüléséhez
szükséges a jogerős itélet végrehajtásának a felfuggesztése, az ezzel összefüggő bírósági
jogérvényesités következtében keletkező fizetési kötelezettségnek a felülvizsgálati kérelem
elbirálásáig történö ftiggöben tartása érdekében. Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése
értelmében "AZ EMBER sérthetetlen és elidegenühetetlen alapvetö jogait ttszteletben kell
tartani. Védelmük az állam elsörendü kötelezettsége.

Felperes álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelem elöterjesztése esetén, ha a jogsérelmében
szenvedett fél az alapjogi sérelem miatt a végrehajtás felfiiggesztését kéri, a felfüggesztés azon
kivételes körbe tartozik, amely az alapjog védelmét az állam elsőrendü kötelezettségévé teszi.

14) A Kúria a Pfv. IV. 21.425/2016/5. sorszámú, 2017. január 11-én kelt ítéletével a
jogerös itéletet hatályában fenntartotta. Kötelezte felperest, hogy fizessen meg az alperesnek
10. 000, - Ft felülvizsgálati eljárási költséget.

A Kúria a jogerös itéletet hatályban fenntartó itéletét az alábbiakkal indokolta:

[11] Afelperes által hivatkozott eljárási szabálysérlések formálisan megvalósultak: afelperes
bizonyitási inditványa nem került jegyzőkönyvbe, és nem indokolta a másodfokú bíróság, hogy
miért nem folytatta le az inditványozott bizonyitási eljárást. Ez az eljárási szabálysértés
azonban a per érdemi elbirálására nem hatoít ki, ezérí a Pp. 2 75. § (4) bekezdése alapján a
jogerös itélet hatályon kivül helyezése és a másodfokú biróság új etjárásra és új határozat
utasitása nem volt indokolt.

[12] A felperes az Infotv. 14. § a) pontja alapján kért a személyes adatai kezelésével
kapcsolatban az alperestöl tájékoztatást. Az alperes az Infotv. 15. § (1) és (4) bekezdései
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alapján köteles a kérelemre a tájékoztatást megadni. Afelperes tájékoztatásra vonaíkozó igénye
idöbeli korlát nélkül terjedt ki a személyes adatainak kezelésére. Ezért az alperesnek
tájékoztatást kellett volna nyújtania arról, hogy korábban a görögországi utazás kcipcsán
kezelte afelperes személyes adaíait, és aztjelenleg is kezeli-e. ezért afelperes az Infotv. 22. §
(1) bekezdése alapján okkal indíthatott pert a tájékoztatás megadására kötelezés iránt.

[13] A per során azonban a felek nyilatkozataiból az adatkezeléssel kapcsolatos tényállás
egyértelmüen megállapítható, amety lényegében ajogerős itélet is megállapitott. E szerint a
felperes - a 2002. évi görögországi utazást követően- 2014-ben ismételten az alpereshezfordult
szerződési ajánlatíal, amelyre az alperes válasziratában rögzítve a felperes nevét,
elérhetőségét, és a korábbi görögországi utazás során keletkezett problémát, vagyis ezen
adatok tekintetében az alperes ismét adatkezelövé vált. Az alperes perbeli nyilatlcozatából - az
ellenkezö bizonyitásának hiányában - az is egyértelmü volt, hogy az alperes a válaszlevelet
megelőzöen a korábbi utcizással kapcsolatban afelperes adataií már nem kezelte, dolgozói
emlékezetéhen maradt meg a korábbi uíazással kapcsolatos probléma. Miután ezen adatok
tefcintetében az alperes adatkezelői minősége és a kezelt adatok mibenléte a per során teljes
mértékben ismertté vált, ebben a körben afelperes tájékoztatási igénye okafogyottá vált. Ha a
marasztalási igény a per folyamán okafogyottá váiik, afelperesnek lehetösége van elállni a
keresettől vagy igények a perköltségre való leszállitására. Arra azonban nincs jogszabályi
iehetőség, hogy a bíróság ismételt teljesifésre kötelezze azt afelet, aki aper során teljesüett. A
felperes nem állt el a kereseléíől és nem szállitotta le igényét a perkölíségre, olyan adatok
tekintetében kért marasztalást, amelyre vonatkozó igénye a per során kielégült, ezért a
biróságnak érdemben kellett elutasítania a keresetet. Mindezekre tekintettel a Kúria
megállapitotta, hogy ajogszabálysértés nélkiil utasitotta el ajogerős ítélet a keresetet. E^ért a
Kúria a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján ajogerős itéletet hatátyábanfenntartotta.

B) A felperes perújítási kérelme

A perúiitási kérelem mefzengedhetősége kérdésében született elsö fokú véezés

15) Felperes személyesen, a pérójitási kérelmet teijesztett elő a Fövárosi Ítélőtábla
8. Pf. 21. 165/2015/5. sorszámú, 2016. március 8. napján jogerös itélete hatályon kivül
helyezése iránt.
Felperes kérte, hogy a Fövárosi Törvényszék a Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf 21. 165/2015/5.
sorszámú itéletét - a Fővárosi Törvényszék 10. P. 24. 966/2014/19. sorszámú itéletére is
kiterjedően - helyezze hatályon kivül, és hozzon a jogszabályoknak megfelelő határozatot: a
felperes keresetének adjon helyt, kötelezze az alperest az I-H. fokú eljárásban, és a perújitási
eljárásban felmeriilt perköltségek megfizetésére. A perújitási kérelmet a Fővárosi Törvényszék
2017. február 16-án vette át.

16) A felperes perújitási okként az alábbi új bizonyítékra és tényekre hivatkozott. A
Pp. 263. § (2) bekezdése alapján felperes az alábbi tényeket jelölte meg és új bizonyitékot
terjesztett elő.

a) Ajogerős I-Il. fokú itélet indokolása szerint a bíróság a keresetet azért utasitotta
el, mert a felperes a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében nem bizonyitotta, hogy az alperes
adatkezelő. Az alperes nem kezelte ekként a felperes személyes adatait, így nem kötelezhető
ezek kapcsán tajékoztatás adására, és mivel nem voltjogsértés, az Infcrtv. 22. §-a szerinti kereset
sem foghatott helyt.
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A perújítási kérelemhez csatolt F/l alattí bizonyiték ezen itéleti rendelkezésben rőgzitett
tényeket cáfolja meg: azaz az alperes adatkezető volt, igy köteles volt számot adni a felperessel
kapcsolatos személyi adatok kezeléséröl, amelynek elmulasztása miatt az alperest a biróságnak
köteleznie kell a Pp. 22. §-a alapján az adatok közlésére.

b) Az alapügyben felperes képviseletében eljáró jogi képviselő a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult a 2016. november 30-án kelt
levelében. A NAM a 2016. december 8-án kelt válaszlevelében adott választ az ügyvédi
megkeresésre.
Felperes a perújítási kérelemhez F/l alatt csatolta a NAIH által y ügyvéd,
jogi képviselő részére elektronikus úton megküldött válaszlevelet, valamint az alperes
adatvédelmi nyilvántartásba vételével kapcsolatban a NAIH-nál keletkezett határozatot.
Utalt arra, hogy ezen iratokból megállapitható, hogy az alperes 2015. február 10-én nyújtotta
be kérelmét az "ügyfélkapcsolat-utazási szerzödés létrehozása és megkötése a
281/2008. (XI. 28.)Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinf' megnevezésű adatkezelés
nyilvántanásba vétele iránt.
A 2015. február 18. napján kelt 2110743/2015/N. sorszámú határozattal a 

. adatkezelőt nyilvántartásba vette. Az adatkezelés megnevezése: "ügyfélkapcsolat,
ulazási szerződés létrehozása és megkötése a 281/2008. (XI. 28. )K.orm. rendeleí 4. § (1)
bekezdése szerint". Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82490/2015.
A fentiekből következően az alperes az adatkezelői minöségét miközben a peifeen kitartóan
vitatta, mögöttesen az adatvédelmi nyilvántartásba, mint adatkezeló valóságosan bejelentkezett,
oly módon azonban, hogy a peres eljárásban mindezeket a jelentős tényeket nem közölte,
valamint ezeket a bizonyitékokat mind az I. fokú eljárás, mind pedig a K. fokú eljárás során
eltitkolta.

17) Felperes a perújitási kérelmében állitotta, hogy még az első fokú ítélet 2015.
július 9-ei meghozatala előtt - 2015. február 18-án - az alperest a NAIH az adatvédelmi
nyilváatartásba vette, az alperes adatkezelőnek minősült.
Ezt a tényt, az en-e vonatkozó alperesi közlés és bizonyítékok előterjesztése hiányában az első
es másodfokú biróság nem tudta megállapítani.
Igy a perben az eljárt biróságok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az alperes az utazáson
részt vevő, Bletve utazásra jelentkezető felperes tekintetében nem (volt) adatkezelő, illetve
nem bizonyitott az alperes adatkezelői jogállása. Erre tekintettel jogerős ítélet szerint az Infotv.
22. §-a alapján a keresetnek nem lehetett helyt adni.
Erről a tényröl a felperes jogi képviselője hitelt érdemtően 2016. december 8-án kelt NAffl
adatkBzlő levélből és mellékletéből értesült.

18) A felperes a fenti bizonyitékra tekintettel a Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja és
261. § (1) bekezdése alapján, a NAffl/2016/6547/2/N. jelű, 2016. december 8-án kelt
tajékoztató levelétől számitott 3 hónapon belül - a törvényes határidőben - perújítási kérelmet
terjeszt elő alperessel szemben. Felperes kérte, hogy a Fövárosi Törvényszék a Fővárosi
Itélőtábla 8. Pf. 21. 165/2015/5 sorszámú itéletét - a Fóvárosi Törvényszék 10. P.
24. 966/2014/19. sorszámú itéletére is kiterjedően - helyezze hatályon kívül, és hozzon az
Infotv. 22. §-a alapján ajogszabályoknak megfelelő határozatot. E körben a felperes keresetének
adjon helyt és kötelezze alperest a 2014. szeptember 29. napján kelt - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXU. törvény (Infotv. ) 3.
§ 1-3. pontja, 7-24. pontja, valamint 14. § a) pontja alapján - alpereshez előterjesztett a
személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatási kérelemben foglaltak közlésére. Kötelezze
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továbbá az alperest az I-II. fokú bírósági eljárásban, és a perújitási eljárásban felmerült
perköltségek megfizetésére.

19) Felperes perújitási kérelmét - a Kúria itéletének 2017. március 7-én történt
kézbesítését követően - 2017. március 17-én kelt beadványában kiegészítette.
Felperes módosított perújitási kérelmében kérte, hogy a Fővárosi Törvényszék a Kúria 2017.
január 11-én kelt Pfv. IV.21.425/2016/5. sorszámú (a Fővárosi Itélőtábla 8. Pf. 21. 165/2015/5.
sorszámú jogerös itéletét hatályában fenntartó) itéletét - a Fővárosi Törvényszék 10. P.
24. 966/2014/19. sorszámú itéletére is kiterjedően - helyezze hatályon kívül, és hozzon a
jogszabályoknak megfelelő határozatot: a felperes keresetének adjon helyt, kötelezze az
alperest az I-II. fokú eljárásban, és a perújitási eljárásban felmeriilt perköltségek megfizetésére.
A perújitási kérelem kiegészítését a Fövárosi Törvényszék 2017. március 21-én vette át.

20) Az első fokú biróság a perújitási kérelem tárgyalására a 2017. május 5-én kelt
70. P. 21. 040/2017/3. sorszámú végzésével tűzött ki tárgyalást 2017. június 21. napján 8. 30
órára. A felperes részére a tárgyalásra szóló idézés 2017. június 6-án került kézbesítésre. Az
inditványozó részére a biróság az idézéssel együtt a perújítási kérelmet és kiegészitését nem
kézbesítette vissza, sem pedig később nem küldte meg. így felperes a tárgyalás napjára a
megbízott jogi képviselőnek e két iratdokumentumból nem tudott példányt adni felkészülése
végett.

21) Felperes inditványozó és a  a 2017. június
20-án kelt "Ügyvédi megbizási szerződés és meghatalmaz&s" elnevezésü iratban megállapodást
kötött a felperesnek a 2017. június 21-ére kitűzött tárgyaláson való ügyvédi képviseletére. A
megbizás az elektronikus kapcsolattartásra nem terjedt ki, csak az ügyvédnek a 2017. június
21-ei tárgyaláson való megjelenésére.

22) A perújitott alperes jogi képviselője 2017. június 6-án űrlaptámogatási
rendszer alkalmazásával elektronikusan nyújtotta be a Fóvárosi Törvényszéknek a perújitási
kérelemre vonatkozó ellenkérelmét. Kérte a megengedhetőség tárgyában annak elutasítását és
az inditványozó perköltségben való marasztalását. Hivatkozott aira, hogy a 2017. február 16-
án benyújtott perújítási kérelem elkésett, mivel a K. fokú itélet 2016. március 8-án emelkedett
jogeróre.
Az alperes perújítási ellenkérelmét a Fövárosi Törvényszék papiros alapon a felperes részére
postai úton adta ki, amelyet perújító felperesi inditványozó 2017. június 28-án - a tárgyalást
követóen - vett át

23) Á2017. június21-ei perúj ítási tárgyalás a következók szerint került megtartásra.

a) A tárgyaláson felperes perújitási kérelmét a biróság nem ismertette. Ezt a
felperesi jogi képviselő szóvá tette, azonban az ismertetés ennek ellenére nem történt meg.
Felperes álláspontja szerint nem tekinthető "ismertetésnek" ha a biróság csak utal arra, hogy az
iratcsomagban núlyen iratok keletkeztek, de annak tanalmát nem teszi közvetlen felolvasással
vagy az irat lényegi tartalmának az elmondásával a tárgyalás anyagává.

A bíróság nem ismertette a perújitás előzményeként született birói határozatokat és az
előzményi peres ügy szempontjából releváns bizonyítékokat sem.
Az a jegyzökönyvezés, miszerint "eljáró biró ismertetí az ügy összes iratáf' nem felel meg a
Pp. foglalt követelményeknek, mivel a jegyzökönyvből ki kellene derülnie, hogy konkrétan
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milyen iratok ismertetése történt meg az eljáró biró részéről. A való tényeknek ez a közokiratba
foglalt birósági jegyzőkönyvi tartalom nem felel meg.

b) Felperes jogi képviselője miután csatolta papiros alapon az ügyvédi
meghatalmazást, a biró azt nem akarta elfogadni, mondván hogy az eljárás elektronikus, azt
a tárgyalás előtt elektronikusan uriaptámogatással kellett volna becsatolnia a felperesi
jogi képviselőnek. (Sajnálatosan a birói kérdések illetve előadások hiányoznak a
jegyzőkönyvből.)

A biró kérdésére (a jegyzőkönyvből ez nem állapitható meg) a felperesijogi képviselö közölte,
hogy nem tudja, hogy az alperesi ellenkérelmet a felperes megkapta-e, és közölte, hogy a
felperestől csak az ügyvédi meghatalmazást és megbizási szerződést kapta kézhez.

c) Mivel felperes nem kapta meg az alperesi ellenkérelmet csak a tárgyalás után,
azt nem volt módja a felperesi jogi képviselőnek átadni, mivel a meghatalmazásra 2017. június
20-án került sor. Az első fokú biróság igy indokolatlanul és alaptalanul jegyezte meg és
tajékoztatta  ügyvédet an-ól, miszerint "Nemfogadható elazon hivatkozás,
hogy azon iratokat, amefyeket a biróság a felperesnek megküldött, illetve amit a felperes
benyújtott, ajogi képviselő nem ismeri. " Felperes ezért kérte a fellebbezése során ennek a
szövegrésznek a jegyzőkönyvből való mellőzését.

A felperes részére a bú-óság levélküldeménye, amelyben az alperes ellenkérelmét kézbesítette,
- a tárgyalást követően - csak 2017. június 28-án keriilt felperes részére kézbesitésre.
A bírósághoz az alperes ellenkérelme 2017. június 6-án érkezett, amely a bíróság részéröl 2017.
június 12-én került feladásra az RL 1363 021 839 029 O ragszámú küldeményként. [Ezzel
kapcsolatban felperes megjegyzi, hogy a hivatalos iratok kézbesitéséhez legalább 1 O munkanap
és 4 munkaszüneti nap, azaz összesen legkevesebb 14 naptári nap szükséges, attól az idöponttól
kezdődöen, hogy a Kézbesitő Postahivatalhoz a küldemény megérkezik. Tehát gondos eljárás
mellett már a postára adáskor a biróságnak lehetett számítania arra, hogy felperes a tárgyalás
napjáig - a kézbesítési szabályok alapján - az ellenkérelmet tartalmazó birósági iratot nem
feltétlenül tudja majd átvenni.

Felperes ennek kapcsán megjegyzi: a bíróság a 2017. február 16-án érkeztetett perujitási
kérelem alapján a perújítási tárgyalást nem 30 napon belül tett intézkedésével tűzte ki. A
tárgyalás kitűzésére a2017. majus 5-én kelt 2. sz. végzéssel kerölt sor, amely végzés csak május
17-én keriilt postára adásra. Így felperes az idéző végzést csak 2017. június 6-án vette át.

A biró az alperesi ellenkérelemben foglaltakat a tárgyaláson szó szerint felolvasta (ez az okirat

lason

való megfontolt, érdemi nyilatkozattételre a felperesi jogi képviselő részéről
lehetséges, a biróság a tárgyalást pedig nem halasztotta el

d) A biró 8:50 - 9:10 között szünetet tartott, és a tárgyalótermet elhagyva a
földszintröl felment az I. (vagy II.) emeletre. Majd miután visszajött közölte, hogy a felperesi
képviselö meghatalmazását elfogadja, mivel a jelen eljárásra nem irányadók az elektronikus
eljárási szabályok.

Felperes álláspontja szerint megengedhetetlen, hogy a biró a perbeli meghatalmazás kérdésében
ne az annak benyújtását követően, nyomban határozzon
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Másrészt megengedhetetlen és a tisztességes, pártatlan birósági eljáráshoz való jogot sérti, hogy
bizonyos döntéseket a biró - szünet elrendelését követően - a tárgyalóteremből való eltávozást,
majd visszaérkezésf követően hozzon meg. A biró természetesen felkészülhet a
jogszabályokból és az iratokat tanulmányozva azok tartalmát megismerheti (a tárgyalás előtt),
azonban felperes vélekedése szerint a pártatlanság követelményét súlyosan sérti az, ha a
bíró a tárgyalás közben a tárgyalóteremből eltávozik, mivel erre tekintettel nem zárható
ki a perbeli konkrét iigyben a közvetlen konzultáció más személlyel, amely esemény már
a biró tisztességtelen befolyásolásának tekintendő. Mivel a biró az I. (vagy II.) emeletre
távozott nem zárható ki az sem, hogy a konzultáció éppen olyan felsőbirósági bíróval történt,
aki adott esetben egy fellebbezés esetében döntési jogkörrel rendelkezne az I. fokú határozat
tekintetében. Felperes vélekedése szerint az igazságszolgáltatásban a biró által hivatalból
(nem a felek közös kérelmére) a tárgyalás megszakitásával hozott döntés nem fér össze a
tisztességes és pártatlan birósági tárgyaláshoz való joggal.

A felperesnek 2017. július 3-án az iratokba történö személyes betekintésekor a 2017. június 21-
ei tárgyalási jegyzőkönyv még nem készült el, azt a felperes személyesen nem tudta
megtekinteni. Erre tekintettel, panasszal élt.

24) A Fővárosi Törvényszék a 2017. június 21-én tartott tárgyaláson hozott 70. P.
21. 040/2017/7. sorszámú - jegyzőkönyvbe foglalt - végzésével a felperes perújítási kérelmét -
mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant - elutasitotta; kötelezte felperest 25. 000, - Ft perköltség
megfizetésére. Megállapitotta, hogy az eljárás illetékmentes.

A Fővárosi Törvényszék a perújitási eljárást nem tartotta megengedhetőnek A Pp. 260. § (1)
bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, Pp. 261. § (1) bekezdése felhivásával kifejtette, az az új tény,
amelyre a felperes a perben hivatkozik valójában az, hogy az alperest a NAffi a megadott
nyilvántartási számon az adatkezelési nyilvántartásban feltüntette, ilyen módon - felperes
álláspontja szerint - az alperes mindenképpen adatkezelönek minősül. Ráadásul a felperes a
2016. március 3-ai beadványában kifejezetten bizonyitási indítványt is előterjesztett az eljárás
okiratainak beszerzésére. A II. fokú biróság a bizonyitási inditványnak azonban nem tett eleget,
itéletét pedig többek között azzal indokolta, miszerint irreleváns az adott perben az, hogy az
alperes az adatkezelési nyilváhtartásban szerepel-e vagy sem. Ebből pedig az következik, hogy
a másodfokú biróság a felperes hivatkozását érdemben elbirálta. Ez alapján az állapitható meg,
hogy függetlenül attól, hogy az okirat csak később került a felperes birtokába, maga az a tény,
amit az okirat igazol, az alapeljárásban elbirálásra keriilt, így nem áll fenn a perben olyan új
tény vagy bizonyiték, amelyre a Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján
perújitási okként lehetne hivatkozni.

A bíróság szerint a felperes a jelen perben felhozott tényt már az alapeljárás során ismerte el,
az az alperesi hivatkozás is helytálló, miszerint a Pp. 261. § (1) bekezdése alapján a perújítási
kérelem elkésett, miután ebben az esetben a perújitási kérelem benyújtásának határidejét a
megtámadottítéletjogeröreemelkedésétőlkell számitani. Amásodfokúitélet2016. márciusS-
án emelkedett jogeröre, azonban a jogeröre emelkedéstől számitott határidőket a kézbesitéstől
kell számítani, ezért 2016. április 26-tól számít a perújitási kérelem benyújtásának 6 hónapos
ideje 2016. februárjáig, ameddig a kérelem benyújtásra keriilt ez a határidő is eltelt.

A biróság szerint az alperes ellenkérelmének átvételével kapcsolatos tértivevénynek a
visszaérkezését a bíróságnak nem kellett bevámia annak igazolására, hogy azt a felperes a
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perújítási tárgyalás előtt megkapta-e, mivel a kérelem a tárgyaláson ismertetésre került és
felperesi képviselö azt megismerte és arra érdemben nyilatkozott.
A biróság az alperes ügyvédi költségét a tárgyalásra 1 órai, és a felkészülésre 4 órai munka
figyelembe vételével áfamentesen állapitotta még a 32/2003. (VUI. 22) IM rendelet 3. § (3)
bekezdése alapján.

25) Az első fokú végzés ellen felperes jogi képviseloje már a tárgyaláson
fellebbezést terjesztett elő. Eljáró biró a jogi képviselőt kioktatta, hogy a fellebbezését a
kihirdetést követő 15 nap alatt irásban nyújthatja be; azonban a jogi képviselő kérte a
feltebbezési nyilatkozata jegyzőkönyvbe vételét.

Indítványozó a fellebbezését a 2017. július 13. napján kelt beadványában részletesen
megindokolta. Az első fokú bíróság végzését - több okból - jogszabálysértőnek tartotta. Erre
tekinteUel kérte elsődlegesen az első fokú végzés hatályon kivül helyezését és a Fővárosi
Törvényszéknek új határozat hozatalára utasitását [(Pp. 258. § (1) bekezdés] és felperes
fellebbezési költségének megállapitását.

a) Utalt arra, hogy az első fokú végzés hatályon kivűl helyezését alapvetően az első
fokú biróság által elkövetett eljárási szabálysértések indokolják (Lásd a fenti 23. pontban
foglaltakat.)

A Fővárosi Törvényszék a perójítási tárgyalásra szóló idézéssel nem
kézbesitette vissza a felperes perújítási kérelmét Ezzel megsértette a Pp. 125. § (1)
bekezdésében foglalt törvényi szabályt. Ugyanakkor a bíróság indokolatlanul kérte számon
felperesi jogi képviselőtől, hogy az irattal nem rendelkezik.

A Fővárosi Törvényszék a perújítási ügyben nem kézbesítette a felperes
részére a tárgyalás előtt az alperes perújitási ellenkérelmét. Ezzel megsérteUe a Pp. 3. § (6)
bekezdésében foglalt alapelvi szabályt. A felperes jogi képviselője ezén a tárgyaláson ezzel
kapcsolatban nem tudott nyilatkozni, a biróság pedig részére nem adott át másik iratot a
nyilatkozattételre.
Felperes álláspontja szerint perbelijogai hatékony gyakorlása és védelme érdekében a felperesi
jogi képviselő kérelmére a tárgyalást el kellett volna halasztani, hogy az ellenkérelemre
észrevételt tudjon tenni. Mint később kideriilt, az ellenkérelemnek a biróság által történő késői
kézbesítésre történő kiadása következtében az ellenkérelmet a felperes csak 2017.június 28-án
vette at.

b) Felperes, illetve jogi képviselője igy perbeli eljárási jogait nem tudta gyakorolni:
A Fővárosi Törvényszék a perújitási tárgyaláson csak az alperes

ellenkérelmét ismertette a 70. P.21.040/2017. sz. iratból, a többi iratot nem. Nem felel meg a
tényeknek az a jegyzőkönyvezés, hogy a biróság az "ügy összes iratát" ismertette volna, és a
jegyzőkönyvből nem állapitható meg, hogy milyen iratokról van szó. Felperes álláspontja
szerint az irat ismertetését nemjelenti, ha a bíróság az irat létét megemlíti, de a tartalmát nem
ismerteti, és nem teszi a tárgyalás anyagává.

Elmaradt nemcsak az I. fokú, a H. fokú és a felülvizsgálati eljárás kapcsolódó iratainak, de az
eljárást befejezö érdemi határozatoknak [különösen a Fővárosi Itélőtábla 8. Pf. 21. 165/2015/5.
sorszámúésaKúriaPfv. IV. 21.425/2016/5. sorszámú itéleteit] az ismertetése is [Pp. 117.§(1)
és (2) bekezdés b) és e) pontja]. E nélkül pedig felperes álláspontja szerint - mivel a bíró az
ügyet nem ismerte meg - nem lehetett volna a perújítási eljárás lényege tekintetében
következtetést levonni: azaz, a pemjitási eljárásban a fél által közölt új bizonyiték alapján
szükséges-e a jogerös itéletben foglalt tényállás, illetve erre tekintettel a döntés
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megváltoztatása, és új döntés meghozatala [Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja, 266. § (1)-(2)
bekezdése].

Felperes álláspontja szerint a bíró - különösen a tárgyalás
megszakításával - nem konzultálhat más személlyel a mikénti döntés meghozatata tekintetében,
mert ez sérti a felek pártatlan és befolyásmentes tárgyaláshoz való jogát és a bírói
függetlenséget.

Felperes e lényeges eljárási szabálysértésekre tekintettel elsődlegesen kérte a Pp. 258. § (1)
bekezdése és a Pp. 259. §- alapján alkalmazandó Pp. 252. § (2) bekezdése alapján végzés
hatályon kivül helyezését és az elsö fokú biróságnak új határozat hozatalára utasitását, mivel a
tárgyalás megismétlése szükséges.

26) Inditványozó felperes a perújítás megengedhetősége körében utalt arra, hogy a
Fővárosi Törvényszék nem helytállóan alkalmazta a törvényi rendelkezéseket.

a) A Pp. 206. §-a alapján az elsö fokú biróság okszerűtlenül következtetett arra,
miszerint a felperes által elöterjesztett bizonyiték nem alkalmas annak bizonyitására, hogy az
alperes adatkezelője volt a felperes személyes adatainak az utazási irodánál az utazásra
jelentkezése során akár a 2002. évi, akár pedig a 2014. évi út kapcsán. A felperes részére a
személyes adatai kezelésével kapcsolatban kért tajékoztatást alperesnek az elöirt módon
közölnie kellett volna. Az eljárt biróságok nem utasithatták volna el a felperes keresetét arra
hivatkozással, hogy az alperes a felperes személyes adatai tekintetében nem "adatkezelő . A

ugyanis azon adatkezeléseket is közölni kell, amelyek tekintetében az adatkezelést az
adatkezelő megszüntetette (2002. évi görög út). A perújitási kérelem elbirálásánál is az
adatközlési kérelmet, illetve a kereseti kérelmet kell figyelembe venni.

b) A Fővárosi Itélőtábla a jogerós ítéletben kifejtette, hogy az alperes nem
adatkezelő, igy jogsértés hiányában a tájékoztatás adására kötelezésre nem kerulhctett
sor [Lásdjogerös itélet indokolása: 3. oldal 5. bekezdés].
A II. fokú bíróság szerint "Nem volt jelentösége az ügy érdeme szempontjából annak, hogy az
alperes a honlapján az első fokú ítéletet követően "Adatkezelési tajékoztató" cimmel
közleményt teU közzé, illetve hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól
adatkezelési nyilvántartási számot kapott, ugyanis e köriilmények nem változtatnak azon, hogy
az alperes kezelésében a kérelem idején nem volt igazolhatóan a felperesre vonatkozó
személyes adat.

A jogerős itélet tehát abban a teluntetben, hogy a NAIH nyilvántartásba vételének ténye,
illetve ennek bizonyítása szukséges volt-e a keresetnek való helyt adás tekintetében a
bíróság úgy foglalt állást, hogy ennek azért nem volt jelentősége, mert az Itélőtábla olyan
jogi álláspontot foglalt el, miszerint az alperes a felperes személyes adatait - a kérelem
idején - igazolhatóan nem kezelte. Téves tehát az, hogy ezt a perben az Itélőtábla a jogerös
itélet meghozatala során felhasználta volna. A NAIH-nál folytatott eljárás adatait az alperes a
felperesnek a kérése ellenére önként nem közölte, a biróság erre az alperest nem szólította fel,
a Fővárosi Itélőtábla pedig a bizonyitást (NAIH megkeresését) nem rendelte el.

c) Az első fokú biróság, ha a perújítási kérelem kiegészitését és a Kúria itéletét
ismertette volna annak indokolásában fellelte volna az alábbiakat:

[11] Afelperes által hivatkozott eljárási szabálysértések formálisan megvalósultak: afelperes
bizonyítási indítványa nem került jegyzökönyvbe, és nem indokolta a másodfokú biróság, hogy
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miért nem fotytatta le az inditványozolt bizonyitási eljárást. Ez az eljárási szabálysértés
azonban a per érdemi elbírálásara nem hatott ki, ezért a Pp. 27 5. § (4) bekezdése alapján a
jogerős itélet hatályon kfvül helyezése és a másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat
utasitása nem volt indokolt.

[12] A felperes az Infotv. I4. § a) pontja alcpján kérí a szemétyes adatai kezelésével
kapcsolaíban az alperestő! tájékoztatást. Az alperes az Infotv. 15. § (1) és (4) bekezdései
alapján köíeles a kérelemre a tájékoztatást megadni. Afelperes íájékoztatásra vonatkozó igénye
időbeli korlát nélkül terjedt ki a szemétyes adatainak kezelésére. Ezért az alperesnek
tájékoztatást kellett volna nyújtania arról, hogy korábban a görögországi utazás kapcsán
kezelte afelperes személyes adaíait, és aztjelenleg is kezeü-e, ezért afelperes az Infotv. 22. §
(1) bekezdése alapján okka! indithatott pert a tájéioztatás megadására kölelezés iránt.

[13] A per során azonban a felek nyilatkozataiból az adatkezeléssel kapcsolatos tényállás
egyértelmüefi megállapítható, amely lényegében ajogerős itélel is megátlapitott. E szerint a
felperes - a 2002. évi görögországi uíazásí követöen- 2014-ben ismételten az alpereshezfordult
szerződési ajánlattal, amelyre az alperes válasziratában rögzitve a felperes nevét,
elérhetöségét, és a korábbi görögországi utazás sorm keletkezett problémát, vagyis ezen
adatok tekmtetében az alperes ismét adatkezelővé vált. Az alperes perbeli nyilalkozatából - az
ellenkező bizonyitásának hiányában - az is egyértelmü volt, hogy az alperes a válaszlevelet
megelőzően a korábbi utazással kapcsolatban afelperes adataií már nem kezelte, dolgozói
emlékezetében maradl meg a korábbi uíazással kapcsolaíos probléma. Miután ezen adatok
tekintetében az alperes adatkezelöi minösége és a kezelt adaíok mibenléte a per során teljes
mértékben ismertté váll, ebben a körben afelperes tájékoztaíási igénye okafogyottá vált. Ha a
marasztalási igény a per fotyamán okafogyottá válik, afelperesnek lehetősége van elállni a
keresettől vagy igények a perköltségre való leszállitására. Arra azonban nincs jogszabályi
lehetőség, hogy a bíróság isméíelt íeljesítésre kőíelezze azt afelel, aki aper során teljesitett. A
felperes nem állt el a keresetétől és nem szálliíotta le igényéf a perköltségre, olyan adatok
tekintetében kért marasztalást, amelyre vonatkozó igénye a per során kielégült, ezért a
biróságnak érdemben kellett elutasitania a keresetet. Mindezekre íekintettel a Kwia
megállapitotta, hogy ajogszabálysértés nélkül utasitotta el ajogerös itélet a keresetet. Ezért a
Kúria a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján ajogerős itéletet hatályáhanfenntartotta.

A fentiek fényében tehát az első fokú biróságnak a felperes perújitási kérelmét
megalapozottként kellett volna elbirálnia, mivel a Kúria ítéleti indokolása szerint a Kúria
megállapította az alperes adatkezelői minőségét és a tényt, hogy felperes személyes adatait az
alperes kezelte.

Ebben a relációban az alperes felfeden és megállapított adatkezelói minőségéből következően
jelentőssé vált, hogy a perben az alperes a tényt elhallgatta, miszerint már a kérelem beadásakor
is kezelte a felperes adatait. Igy ennek bizonyítása szempontjából jelentősége van annak, hogy
alperes az I. fokú eljárás alatt (nem sokkal a per meginditását követően) adott be adatvédelmi
nyilatkozatot a NAIH-nál, az adatvédelmi nyilvántartásba való bejegyzését kérve -
"ügyfélkapcsolat, utazási szerződés létrehozása és megkötése a 281/2008. (XI. 28. ) Korm
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint" - annak kiküszöbölése érdekében, hogy tevékenységét ne
lehessen jogellenes adatkezelésnek minősiteni. Az alperes nyilvántartásba való bejegyzése
2015. február 18. -án kelt határozattal meg is történt.

A perben azonban mindezt a tényt az alperes - rosszhiszemüen - elhallgatta, és a perben azzal
védekezett, hogy nem adatkezeló - az Infotv. 2. § (4) bekezdésére történő-teljesen irreleváns
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hivatkozásával - miközben adatkezelési tevékenysége tényét az adatvédelmi nyilvántartásban
regisztráltatta.

Felperes álláspontja szerint - mivel annak a ténynek az elbírálásához, hogy az alperes
adatkezelo, uj bizonyitékot (a NAIH által hozott határozatot még az I. fokú itélet meghozatala
előtt) nyújtott be a perújítási kérelemmel, így - az első fokú biróságjogszabálysértöen állapitotta
meg, hogy a perújitási kérelem az érdemi elbírálásra alkalmatlan.

d) Felperes tévesnek tartotta sz elsö fokú végzésnek azon indokolását, nüszerint a
felperes perújitási kérelme elkésett, s igy ezen ok miatt alkalmatlari a perújitásra.

A felperes a NAIH megkeresésével jntott azokhoz a hitelt érdemló bizonyitékokhoz, amelyek
igazolták, hogy alperes már a 2015. február 18-án kelt határozattal nyilvántartásba vételre
került, mint adatkezelö. A NAffl a válaszlevelet 2016. december 8-án kelt adatközlő
levelében küldte meg a felperesi jogi képviselőnek. Az új bizonyitékot igy a felperes e levél
átvételével ismerte meg

A 2017. február 16-án érkezett pcrújítási kérelem tehát az eljáró első fokú bírósághoz a
Pp. 261. § (1) bekezdése értelmében határidőben érkezett, hiszen a perújítási okról a felperes
csak a 2016. december 8-án kelt NAIH levélböl szerzett tudomást.

Felperes álláspontja szerint a honlapon való közlés (Adatkezelési közlemény) nem jelent olyan
hitelt érdemlö bizonyítékot, amelyre a perben vagy a perújitásnál hivatkozni lehetne, különösen
arra is tekintettel, hogy az alperes ezzel kapcsolatos perbeli nyilatkozatot a fetperes felhivására
nem tett (és ennek következtében az I. fokú biróság a felperes keresetét elutasitotta), így a
határidő számításánál nem a jogerós ítélet kozlésétől, hanem 2016. december 8-tól kell a
6 hónapi idotartamot számítani. Ez pedig megtartatott.

Pp. 261. § (1) A perújitási kérelem előterjesztésének határideje hat hónap: ezt a határidőt a
megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétöl, ha pedig a perújitás okáról a fél csak később
szerzeíf tudomást, vagycsakkésőbbjutottabbaahelyzetbe, hogy perújitással élhessen, ettőlaz
idoponttól kell számítani. A íudomásszerzés időpontját eiegendö valószinüvé tenni.

A fentiekre tekintettel másodlagosan felperes kérte az elsö fokú végzés megváltoztatását és a
perújitás megengedését. Felperesnek elsőfokú perköltségben való marasztalásának mellőzését
és az alperesnek az első és másodfokú perköltségben marasztalását.

27) Felperes fellebbezési álláspontja szerint eltúlzott az alperes periyítási
ellenkérelmének munkaidö ráfordásaként az 5 órai munkateljesitésre 25. 000, - Ft perköltség
megállapitása. Alperesi jogi képviselő a korábbi alapeljárásokban alperes meghatalmazott jogi
k.épviseÍőjeként járt el, igy az ügyet jól ismerte. A bíróság által ismertetett ellenkérelem alapján
a beadványban a 4 órai munka nyoma nem lelhetö fel. A biróság nem a perújítási kérelem
érdemében döntött, hanem csak a Pp. 266. § (2) bekezdése alapján a megengedhetöség
kérdésében. Így alperes a 32/2003. (Vffl. 22. ) IM rendelet 3. § (3) és (6) bekezdése alapján - a
megengedhetőség körében való pernyertessége esetén is - legfeljebb 5.000,- Ft
perköltségre tarthatna igényt.

A Fóvárosi Ítélőtábla 2. Pkf. 26. 587/2017/2. sorszámú jogerös helybenhasyó végzése
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A Fovárosi Ítélőtábla a 2017. október 31. napjan ̂ lt^W^.^7/^
sorJ2 végz^^olSD^helyb^hagyta: Sztea felperest, hogy fizessen

megaz alperesnek 5. 000, - Ft másodfokú perköltséget.

A H. fbkú végzés tartatoazza, hogy a perujitottalpe^ a ^^^^SS1^

M birósás ,f>eyfeWen ismertette az az ügy iratair a PemJUU_lcIf;'"J^

S^^SE^^Sí^ ^bSSS
=SSs'3^^^^:Sí5
Sl a^STevSFZtt^máZ^ alevélre mmt a te"ytjgazotó_hit^

^eT^lVfebLn^jaban~hatand7ntü be a felperes a pemjítási kérelmét.

Azonban ezt az észrevételt a felperes részére semaz elsö fokú, sem pedig a H. fokú biróság
nemkézbesitette, hogy felperes arra nyilatkomi tudjon.

28) A Fövórosi Ítélötábla az 2. Pkf, 26587/20m_so^ámu^017^b^^
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tárgyalást kovetoen vétte csak át a küldeményt.
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b) Az Itélötábla osztotta a Fővárosi Törvényszék perújitás megengedhetősége
körében kifejtett elsőfokú bírósági érvelést
Rámutatott arra, hogy el kell határolni egymástól az új tényt, illetve az új bizonyitékot, mint
perújitási kérelmet megalapozó körülményt. Az adott esetben az nem volt vitatott, hogy a
nyilvántartásba vétel tényével a perújitó felperes már 2015. szeptemberében tudomást szerzett
és azt az alapeljárásban bejelentette. A felperes perújitási kérelmét a NAIH levelére, mint új
bizonyítékra alapitotta, hangsúlyozva, hogy a nyilvántartásba vétel tényéröl csak ebből szerzett
érdemben tudomást. Az emlitett levére ugyanakkor a perújitási kérelmet alapitani azért nem
lehet, men az az alapeljáráshoz képest nóvumot nemjelent.
Az alperes ugyanis a nyilvántartásba vétel tényét már az alapeljárásban sem vitatta, igy a
másodfokú biróság azt akkor valónak fogadta el és érdemben vizsgálta. A Pp. 163. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel az alperes által nem vitatott tényt a továbbiakban nem volt
szükséges bizonyítani, így irreleváns az, hogy a perújitó felperesnek ezen tény igazolására
milyen további bizonyitékok állnak rendelkezésére és az ahhoz nükor jutott hozzá. A NAIH
által küldött levél vizsgálata már az alapeljárásban is okszeriitlen lett volna, így szükségtelen
további bizonyiték későbbi felmerülése perújításra nem ad okot.
Kiemelte továbbá a II. fokú bíróság, hogy a nyilvántartásba vétel tényét, amire a bizonyíték
vonatkozik az alapeljárásban a másodfokú biróság ítéletével elbírálta és arra következtetésre
jutott, hogy azaz ügy megitélése szempontjából nem bírjelentőséggel, mivel a nyilvántartásba
vétel nem változtat azon, hogy az alperes kezelésében - a kérelem idején - nem volt a felperesre
vonatkozó személyes adat.
Mindezekre figyelemmel helyesen jutott az első fokú bíróság arra a következtetésre, hogy az
adott esetben a Pp. 260. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn,
igy a perújítás nem megengedhető.

c) Osztotta a H. fokú biróság az első fokú bíróság végzésében és az alperes
perújitási ellenkérelmében foglalt azon álláspontot, hogy a pemjítási kérelmet felperes
elkésetten terjesztette elő A Pp. 261. § (1) bekezdésének helyes értelmezése szerint ugyanis a
perújitási kérelem előterjesztésére nyitva álló 6 hónapos szubjektív határidö az alapeljárásban
hozott H. fokú ítélet kézbesítésétől, 2016. árpilis 26. napjától kell számitani, igy a perújítási
kérelmet felperes a határidön túl, 2017. februárjában terjesztett elő. Nem foghat helyt a perújitó
felperes azon fellebbezési hivatkozása, hogy esetében a Pp. 261. § (1) bekezdés hannadik
fordulata alapján a perújitás okáról való tudomásszerzés 2016. december 8. napjától kellene a
határidőt számitani. Az előzőekben kifejtettekből következően a NAIH levelét nem lehet
perújitási okként figyelembe venni a határidő szánütás szempontjából sem.

d) A másodfokú biróság úgy itélte meg, hogy a perújitott alperes javára megítélt
összeg nem eltúlzott mértékü, az a végzett fflunkával arányban áll, így mérsékelésére nem látott
indokot.

A Fovárosi Itélőtábla az alperes javára kötelezte felperest a 32/2003. (VHI.22. )IM rendelet 3.§
(3) és (5) bekezdése alapján 5. 000, - Ft - a végzett munkával arányos fellebbezési költség
megtérítésére a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján.

29) Felperes Inditványozó álláspontja szerint a Fővárosi Itélőtábla által
helybenhagyott első fokú végzés, mint eljárást befejező egyéb birósági döntés - az alábbiak
miatt - az Alaptörvény alapjogokat sértő, több rendelkezésébe ütközik.

a) Az emheri méltósághoz valójogjog sérelme

aa) Az eljárt biróságok a felperesnek az Alaptörvény II. cikkében sérthetetlen
emberi méltóságát nem tartották tiszteletben a következők miatt:

C, < (;;
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Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme
a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam kötelezeUségévé teszi annak biztosítását, hogy ajog
egésze, egyés részteriiletei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelmüek, működésüket
tekintve kiszámithatóak és előreláthatóak legyenek a cimzettek számára. A jogbiztonság nem
csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények
működésének kiszámithatóságát is. Az Alkotmánybiróság szerint az alanyi jogok
érvényesitésére szolgáló eljárási garanciák is a jogbiztonság alkotmányos követelményeiből
erednek, de szoros kapcsolatban állnak a jogegyenlöséggel, a törvény elötti egyenlőséggel is.
A megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban ugyanis a jogbiztonság az, ami
sérelmet szenved [Lásd a 9/1992. (I. 30. ) AB határozatot, a 75/1995. (XI.21.) AB határozatot. ].

Alapvetőjogi parancs a biróság számára az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése és 26. cikk (1)
bekezdése ás 28. cikke értelmében a törvények (feltétel nélkül történö) betartása, és a személyek
alapvető jogainak védelme [Alaptörvény I. cikk (1) bekezdés és 20/2017. (VI. 18. ) AB
határozatj.

ab) A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Itélőtábla által lefolytatott
perújítási eljárás nélkülözte ezeket a garanciákat, amely sérti a felperes emberi méltóságát és a
tisztességes, pártatlan és idöszerű birósági tárgyaláshoz (eljáráshoz) valójogát. Ezek aténybeli
körülmények az alábbiak voltak:
a Fővárosi Törvénvszék elötti eljárásban:

az első fokú biróság a 2017. február 16-án érkezett perujítási kérelmet
soron kivüli ügyben 30 napon belül a tárgyalást nem tűzte ki, a (nem soron
kivüli ügyben is irányadó) négy hónapon belüli időpontra sem (Az első
tárgyalás megtartására 2017. június 21.én kerűl sor.)
nyilvánvaló, hogy a korábbi 3 eljárásban keletkezett iratok
iratismertetésére, a perújitási kérelem, ' perújitási kiegészitő kérelem, a
perújítási ellenkérelem ismertetésére és a jegyzőkönyvezésre, valamint az
első fokú határozat meghozatalára 8.35 és 9.20 közötti időkeretben nem
történhetett meg (különösen arra tekintettel, hogy a bíró 8. 50-töl 9. 10-ig
szünetet tartott). Tehát ez összesen 25 perc volt! Az alperesnek e
tekintetben tett fellebbezési nyilatkozata nyilvánvalóan nem tekinthetö
elfogulatíaimak (hiszen maga sem adja ténybeli közlését annak, hogy mely
iratok ismertetésére került sor), a II. fokú biróság végzése pedig a reális
időpróba hiányában megalapozatlan.
a2 első fokú biróság a tárgyalásra szóló idézéssel, de azt követöen sem
kézbesitette felperes számára a perújítási kérelmet;
a tárgyaláson az első fokú biróság nem ismertette a perújitási kérelem
alapját képezö I-Il. fokú határozatokat, a Kúria ítéletét, a perójitási
kérelmet, továbbá a birósági iratokból a perújítási kérelemmel releváns
iratokat [Ezt támasztja alá, hogy sem az I. fokú végzés, sem a II. fokú
végzés nem utal a Kúrai ítéletére: amely egyértelműen meghatározta, hogy
az alperes adatkezelő volt!]
az elsö fokú biróság egy jogi kérdés tanulmányozása végett nem rendelhet
el szünetet és a tárgyalást nem szakithatja félbe, mert ilyen eljárási
lehetőséget a Pp. nem tartalmaz;
a tárgyaláson a felperes jogi képviselójének nem volt lehetősége a perújítási
ellenkérelemre érdemi nyilatkozatot tenni, mivel azt a tárgyaláson nem
kapta meg, a bü-óság a saját perújitási kérelem példányát sem kézbesítette
vissza felperesnek
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a Fövárosi Ítélőtáhla elötti eliárásban:
a Fővárosi Ítélőtábla a döntése meghozatala előtt nem kézbesített a Pp. 23.
§ (6) bekezdése alapján az alperes fellebbezési ellenkérelmét, így arra
felperes indítványozó észrevételt tenni nem tudott,
a Fővárosi Ítélőtábla indokolása a rendelkező résszel ellentmondásos, mert
annak ellenére, hogy a rendelkezö rész az első fokú végzést helyben hagyja,
a H. fokú végzés indokolása a fellebbezést alaposnak tartotta.
a II. fokú bíróság akkor járt volna el törvényesen, ha az eljárási
szabálysértések miatt az első fokú biróság végzését hatályon kivül helyezi
és az első fokú bíróságot - a tárgyalás megismétlése végett - új eljárásra
utasítja. A tárgyalásról kés^ult jegyzőkönyv ugyanis nélkülözte azokat a
törvényes kellékeket, amelyből megállapitható, hogy a biróság milyen
iratokat ismertetett pPp. 117.§ (1) bekezdés, 117.§ (2) bekezdés b) pontja
(3) bekezdése]. A jegyzőkönyv nem tartalmazza a felperes perújitási
kérelmet és kiegészitő perújitási kérelme felolvasásának (ismertetésének)
megtörténtet sem.

Mindezek alátámasztják, hogy az eljárt biróságok nem vették figyelembe a felperesnek az
emberi méltósághoz való jogát, mivel nem ehhez mérten kezelték a felperes ügyét és felperes
személyét.

Az I-H. fokú eljárásban sz. alperes - a perújitási határozatokkal szemben - következetésen
vitatta, hogy felperes személyes adatai tekintetében adatkezelői jogállás fennállana.
Sem az L sem pedig a U. fokú bíróság azonban nem állapitotta meg ax alperes adatkezelői
minőségét, jogállását. A felperes keresetének elutasitására és perkoltségben való
marasztalására erre tekintettd kerűlt sor!

A felperes perújitási kérelmét elbiráló I-II. fokú biróságnak a Kúria itéletében foglaltakat is
figyelembe kellett volna vennie a döntése meghozatalakor; és a felperest és a feleket
tájekoztatnia kellett volna a biróságoknak sa. alapügyben hozott itéleteiről, és arról, hogy mivel
a Kúria álláspontja szerint az alperes adatkezelö, és az alperes mikor, melyik beadványában tett
eleget a tajékoztatási kötelezettségének, és ezzel kapcsolatban a felek milyen nyilatkozatot
tesznek. A Kúria itéletének ismertetésére, valamint a felperes perújitási kérelmének
kiegészitésére azonban a tárgyaláson nem keriilt sor, a II. fokú biróság a határozatában ezt a
tényt meg sem említi.

Az I-II fokú biróság eljárása séni a felperes emberi méltóságát, mivel úgy hozta meg a
pemjitási kérelmet, nünt érdemi tárgyalásra alkalmatlan kérelemnek az elutasító végzését, hogy
az alapügyben az I-II. fokú eljárásban keletkezett iratokat a biróságok nem ismertették, a
felperes, mindezekre vonatkozóan nem tehetett (de nem is tudott tenni) (az alperes perújítási
ellenkérelmére és fellebbezési ellenkérelmére sem) nyilatkozatot. Azaz a felperes nem került
olyán helyzetbe a perben, hogy a pártatlan bíróság előtt meghallgattatásra kerüljön a perújitási
kérelem érdeme tekintetében, és felperes perújitási kérelme tekintetében a biróság tisztességes
eljárást lefolytathasson.

Megjegyzendő: a Fővárosi Ítélötábla jogerös végzése - azon kívül, hogy az indokolás a
rendelkező résszel ellentétes megállapitást tartalmaz és a II. fokú biróság a döntése elött a
felperes számára nem biztosította az alperes fellebbezési észrevételének megismerését - a
fellebbezés elbirálásának alapossága tekintetében - nélkülözi ajogszabályok lényeges tartalma
szerinti pontosságot!

cri.
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Mindezekre tekintettel az eljáró I. és II. fokú biróságok az eljárásukkal megsértették felperes
emberi méltóságát.

A felperes emberi méltóságát sérti, sa. olyan bírósági eljárás, amelybea a reszére jogot
biztosító jogszabályt azon állami szerv, amelynek ez kotelessége lenne, (és az Alaptörvény
I. cikk (1) bekezdése alapján sa. alapveto jogokat is védenie kellene) az ő tekintetében nem
alkalmazta. ...... ,., , . ,., ,
Az ilyen eljárás nyilvánvalóan felperes által inditott ügyben (perújitási eljarasban) a l
alebecsülését, alapvető jogainak semmibe vétetét jelenti, amely sérti felperes emberi

MÍndeztigazolja az is, hogy a Fövárosi Ítélötábla eljáró tanácsa a 2. Pkf. 26. 587/2017^
s'orszamú^egzesében [Lásda végzés indokolásáimk a 3. oldal utolsó elötti bekezdésének utolso
mwdatát} "tíszólt" a pulpitus mögül, levetve Justitia pártatlanság bizonyi tékát jelentő kendőt

a szeméroÍ, és kifejezetten a felperes személyét rossz szinben feltüntetö megjegyzést tett a
megalapozatlan és Alaptörvény-ellenes döntésének alátamasztására miszerint: "Jperiijitó
feÍperesjogi képviselője tehát minden iratot ismert, emellett a rendelkezesre alló tértivevény
azitartúsítja, hogy a perújítási ellenkérelmet a perújitó felperesnek a biróság a targyalast
megeÍőzően 'megkülcite, a kézbesitö a tárgyalás elött ertesüésl hagyott a ctmzettnek, aki két
értesiíés után, atárgyalást követöen vette csak át a küldeményt.

Inditványozó úgy véli, hogy ez az indokolás nem alkalmas az I-tt fokú biróság tisztessegtelen
es nem időszerűeljárásának kimentésére, és a felelosségnek a , /elperes nyakába smására"
A ÍÍ. fokú bíróság végzésében foglalt tartalom olyan csúsztatás, amely ténybelileg valóndc
tetíntendö, de a" perújítási kérelem elbírálásának törvénytelenségét - az iratismertetés
hiányosságának megtörténtét - nem képes orvosolni
Csak a felperes emberi méltósága sérelmének okozására alkalmas, nüvel aü. fokú vég
a fellebbezés "alapossága" tekintetében nincs relevanciája és nem tartozik a Pp. 221. §-a szerintí
indokolás körébe sem; mégis a végzés úgy tünteti fel, mintha a felperes hibazott volna
vaÍamiben: hogy a 2017. júiuus 21-én nem ismerte az alperes perújitási ellenkérelmét azért,
mert annak átvételével késlekedett.
A'a fokú biróság - pártatlanságot tükröző - megjegyzése egyrészt irreleváns (különösen egy
indokai aíap. ján történő elsö fokú végzés helybenhagyás esetében), másreszt éppen^a tenyek
Íuányoznak' az elsö fokú biróság mikor adta postára azt az alperesi perujitási ellenkérelmet
ameÍyrea 2017. Június 21-ei tárgyaláson felperestöl nyilatkozatot várt, a postai kézbesitest első
aikaiommal a posta mikor kisérelte meg. Ajúnius 28-ai (szerda) felperesi átvételhez képest^-
különösen a felperes 2017. június 20-án adott a 2017. június 21-ei tárgyalásra szólo ügyvédi
meghatalmazásara tekintettel - úgy tűnik, hogy a felperes a küldeménynek a lakcímén torténö,
a postai kézbesitőtől való átvételében akadályozott volt különösen arra is tekintettel, hogy a
hivatalos irat értesitőjén a Posta a küldemény ü-atának számát nem tünteti fel.

A felperes perújitási kérelme ugyanis 2017. február 16-án érkezett a bírósághoz. A vélelem
szerint "Abiróság ismeri ajogot, azonban ebben az eljárás ez a vélelem megdölt. Az eljárási
szabályokat az elsö fokú bíróság a tárgyalás kitüzésével nem tartotta be. . " __, -_., _^.
Amennyíben'a biróság 30 napon belüíkitüzi a tárgyalást, az alperes a perújitási ellenkerelmét
keÍÍő időben elöterjeszthette volna. A biróság ismeri azt a szabályt is, hogy a hiyatalos irat

Ícezbesitesere'vonatkozóan a jogszabály mifir eló. A hivatalos irat postai_ kézbesitéséhez
Íegalább 10 munkanapra (azaz 14 naptári napra) van szükség Az elso foku bíróság az
eiektronikus iratot 2017. június S-én vette át, június 6-án nyomtatta ki, és 2017. június 12-én
adta postára. Az elsőfokú bíróságnak tudnia Ícellett volna hogy a 6 napos postai továbbitás
ideje, vaianíinta 14 napos átvételi idö idökerete alapján reális esélye nem nagyon van annak,
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hogy felperes a küldeményt átvegye. A perben az lett volna a tísztesseges eljáras haaz elsö
foku biroság az alperes ellenkérelmét a tárgyaláson a felperesjogi képviselonek kézbesiti, vagy
pedig a tárgyalást elhalasztja, hogy arra felperes jogi képviselője nyilatkozhasson.

A 70. P. 21. 040/2017/7. sz. jegyzökönyv bizonyitja, hogy a felperesjogi képviselője nem ismert
minden iratot, mert a perujitásikérelmet a felperes személyesen terjesztette elö, abból a bíróság
iiem kézbesített vissza, a felperesnek saját példánya nem volt és a felperesjogi képviseloje előtt
nemvoit'ismertaperujitási kérelem. \Lasd a 70. P. 2L040/2017/7. sz. jkv. 1. oldal utolsó
bekezdés, . és 2. oldal első bekezdés} A periyitási eljárásban a bíróság alaptalanul tette felelőssé
a felperesi jogi képviselőt, hogy a felperes jogi képviselö a felperesnek a biroság^által
megküTdött iratot saját hibájábólnem ismerte meg, mivel ezt az iratot (perújitási ellenkérelmet)
a felperes személyesen csak 2017. június 28-án vette át

b)
sérelme

Pártatlan. tisztesseves. időszeríi birósági tárgvaláshoz való ioe

ba) Az inditványozó szerint a perójítási birósági eljárás nélkulozte az
Alaptörvény XXVIIÍ. cikk (1) bekezdésében foglalt pártatlan^ tisztesseges, időszerű bírosági
tárgyaTáshozvaló jog biztositását a bíróságok részéröl [Vö. : a 29. pont ab) pontjában
foglaltakkal]

A pártatlanság sérelme abban áll, hogy az alperessel szemben, az első fokú biróság nem
kézbesitette wssza sem felperesnek, semjogi képviselőjének a pemjítási kérelmet és perújítási
kérelem kiegészitését, mindezeket a 2017. június 21-ei tárgyaláson a birósag neinismertette,
vaiamint nem kézbesítette a tárgyaláson, illetve a döntéshozatal elótt az alperes elektronikus
úton benyújtott perújitási ellenkerelmét, hogy arra a felperes jogi képviseloje megalapozott es
keÍÍöen átgondolt reflexiót tehessen. Ugyancsak sérti a pártatlanság követelményét, hogy a H.
foku birósag a Pp. 3. § (6) bekezdése'alapján nem tette lehetővé, hogy felperes az alperes
fellebbezési észrevételt megismerhesse, arra nyilatkozatot tehessen

A perbeli jogok biztosítása "féloldalas" volt, a fegyveregyenloség_elve nem eryényesulhetett,
mert' a felperesnek a törvényben garantált Pp. 3. § (6) bekezdése, Pp. 125. § (1)-(3) bekezdés,
Pp. 239. §, Pp. 269. §] perbelijogait az eljárt I-II. fokú biróságok nem biztositották.
A "féloldalasságot" és a pártatíanságot az is alátámasztja, hogy alaptalanul és indokolatlanul az
I-IÍ. fokú biróság - a Kúria itéletét is figyelmen kivül hagyva - mindenben az alperes
megalapozatlan nyilatkozatát fogadta el

E körben a felperes utal arra, hogy a tisztességes eljárást séni annak megakadályozásat, hogy
egy pemjitási eljárásban a bizonyitékok meggyőző ereje szolgáltathassa az igazságot (avalós
tényáUástés abból levont jogi következtetést)! Különösen arra tekintettel bogy az eljárási
jogszabály egyénelműen meghatározza, hogy egy perújitási kérelem mikor alkalmatlan a
perújítás megengedhetősége tekintetében.

266. § (1)A bírósághivatalbólvizsgálja, hogyaperújitásnaka 260-262. §-ban meghatáwzott
előfeÍtéteÍeifeniiállanak-e. A megengedhetöség kőrében a 260. § (1)^ bekezdeséneka^pontjáva^
'kapcsolatban azt kell eWrálm. hoev a Deruiltó fél által a aerúiitás alapjául felhoyttak
alósáeuk bizonvffása esetében alkalmasak lehetnek-e arra. hwv a bírmáe a perúiítófélre

kedvewbb határozatot hozwn. A birósága tárgyaláson aperújitás érdemében is tárgyalhatés
határozhat: ha azonban célszeriinek látszik, aperújitás megengedhetösége kérdésében külön
tárgyal, és végzéssel határoz.
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(2) Ha a biróság a perújitást megengedhetönek találja az érdemi tárgyalást kitűzi, illetöleg a
tárgyalásí érdemben fotytatja, ellenkezö eselben pedig a perújitási kérelmeí, mmt érdemi

tárgyalásra alkalmatlaní, eliitasitja.

A fenti vizsgálat elvégzéséhez ajogerős ítéletben foglalt tényállás és indokolas irányadó
amelynek vizsgálatát a bíróságnak a perújitás megengedhetósége kérdésében való kérelemről
való döntés esetében el kell végeznie.

Az elózményi iratoknalc a tisztességes ismertetésére és a jegyzőkönyvbenvalo feltüntetésére
ebböl a szempontból van jelentősége. Az előzményi iratok ismertetése [Pp. ] nyilvanvalóan
különösen a2ért fontos, hogy azt az ügyben döntést hozó bíró megismerje, valamint a
tárgyalás nyüvánossága szerinti alapvető jog érvényesülése érdekében a hallgatóság is
megismerhesse.

A perújitási kérelmet ugyanis csak egy olyan másik biró tárgyalhatja, aki a korabbi (alap)
eljarásban nem veu részt. [Pp. 21. § (2) bekezdés] A perújítási kérelmet targyaló birónak
tehát a tárgyaláson kell ismertetnie tisztességes módon az osszes perbeli iratot. Ennek
hiányában ugyanis a törvény szerinti kötelezettségének [Pp. 266. § (1) bekezdése] hitelt
érdemlően, tisztességesen nem tud eleget tenni, mivel az ügyet nem ismeri és ezaltal nem
tudja összemérni, és a logikai következtetést levonni abban a kérdésben, hogyaPp 260 §
(l)bekezdés a) pontjával kapcsolatban [miszerint: , . aféloty tényre yagy bizonyítékra. illetőleg

olyanjogerős birói vagy más hatósági határozalra hivatkozik amelyeí a bíróság a perben nem
birált el, feltéve hogyaz - elbirálás esetén - reá kedvezöbb határozatot eredményezhetett
volna;"]& perújító fel által a perújítás alapjául fdhozottakvalóságukbizonyítasaesetében
alkalmasak lehetnek-e arra, hogy a bíróság a perújító félre kedvezőbb határozatot
hozzon.

Erre tekintettel a másodfokú biróság Alaptörvény ellenesen (az I. rikk (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségét megsértve és a XXVUL cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt felperesi jogok
sérelmével)~döntött-különösen az indokai alapján F>p. 254. § (3) bekezdése] - az elsö fokú,
tárgyaláson hozott végzés helybenhagyásáról.

A II. fokú biróság szerint is , fövid iraíismertetés"-nek tekintett iratismertetés (amely
tekintetében a 70. P" 21. 040/2017/7. sz. jegyzökönyvből nem derül ki hogy mü-e vonatkozott,
igy önmagában sérti a Pp. rendelkezését) - a másodfokú birósagnak sem volt módjában
megismerni, hogy az mire vonatkozott, hiszen az elsö fokú tárgyalás idotartama sem tene ezt
Íehetővé. A II. fokú biróság megalapozatlanul hivatkozik arra, hogy "ajelen voltjogi képviselö
arra észrevételt nem tett, tekintettel arra, hogy az "összes irat" ismertetése nem történt meg,
valamint a biróság nem nyilatkoztatta a feleket az észrevétel tekintetében. Erre vonatkozó
bírósági kérdést a jegyzőkönyv nem tartalmaz. , ". , "
Ajegyzökönyv egyébként tanalmazza, hogy az iratok megismertetése (biróság részéről történö
megismerése) seiií történt meg, men a táigyalás berekesztése előtt a felperesi jogi képviselö

kifogásolta, hogy a tárgyalás berekesztése küszöbön állására történő figyelmeztetés és emek
jegyzökönyvezése ellenére (összes irat ismertetésejegyzőkönyvbe foglalása ellenere) az eljáró
biró még a perújitási kérelmet sem ismertette tisztességesen (a perujítási kérelem
kiegészitesérölnem beszélve). A bíróság a kifogás ellenére sem tette meg, hogy a^perújitási
kérelmet ismertesse (azaz felolvassa. ) E tekintetben a tisztességes eljárást mélységesen
sértette, hogy a bíróság a kifogás ellenére nem olvasta fel a perújitási kérelmet E
tekintetben téves az a birói közlés, amely a jegyzőkönyvbe foglalásra keriilt, miszerint "Az
okiratot részletesen felolvasni az ismertetés során nem kell. "[Fővárosi Törvényszék 70. P.
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21. 040/2017/7. jkv. 2. oldal utolsó bekezdés]. A H. fokú biróság lényegében az I. fokú végzés
helyben hagyásával osztotta és elfogadta ezt a tísztességtelen első fokú bírósági tárgyalást
vezető és a perújítási kéretem érdemét érintő bü-ói ténykedést.

A perújítási kérelem elbírálása tekintetében felperes álláspontja szerint tisztességtelen
eljárásnak tekintendő, ha a biróság nem ismerteti az alapügy iratait. Hogy ez nem törtent meg,
az iratoknak az Alkotmány biróság által történő megtekintése és tanulmányozása, és a Fővárosi
Törvényszék 2017. június 21-éntartotttárgyalás 8.35 : 9:20 közötti idökerete (a 8:50-től 9. 10-
ig tartó szünetre is figyelemmel - kellő bizonyitékul szolgál.
[Megjegyzendö: ajegyzőkönyv meg sem emliti az előzményi iratokat: aFővarosi Toryenyszek
10. F> 24.966/2014, számon befejezett ügy iratait (amely magában foglalja a Fővárosi Itélőtábla
8. Pf. 21. 165/2015 számú és a Kúria előtti Pfv. IV 21. 425/2016. sz. ügy ü-atait is], a 2017.
június 21-ei tárgyalási jegyzökönyvben, amely ügyben hozott jogerös itelet elleni peTJitás
kérelem elbirálása volt az ügy tárgya. ] Erre tekintettel felperes kéri, hogy Tisztelt
Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 70. P. 21. 040/2017. sz ügyénekés a 10. P.
24.966/20Í4. számú ügyének iratait a Fővárosi Törvényszék megkeresésével szerezze be.

Felperes állitja, hogy az első fokon eljáró biró nem ismerte az ügy előzményeit, nem végezte el
a Pp. 266. § (1) bekezdésében foglalt vizsgálatot, hanem kizárólag a perújitott alperes
nyilatkozata alapján hozta meg - a perójitási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant
elutasitó végzését.

A II. fokú biróság elötti eljárásban pedig - mivel tárgyalás tartása nélkül jart el - a felperesnek
nincs fogalma arrol, hogy a H. fokú döntés meghozatala során a Fővárosiltelotábla a perujitott
fellebbezési ellenkérelmében foglaltakon kíviil milyen iratot vizsgált. A II. fokú biróság 3 tagú
birójának döntéséről ugyanis jegyzőkönyv nem készül, a II. fokú eljarás átlathatatlan és
követheteílen a felek számára. ha a fellehbezés nem tárgyaláson kerül elbirálásra. Ez
kétségessé teszi annak a ténynek a fennállását, hogy a IL fokú birósag az iratokat megismeri-
e a döntése meghozatalánál, vagy pedig a döntésnél egyedül a felek (sok esetben
megalapozatlan és tényekkel nem konform) nyilatkozatai az irányadók.

Felperes erre tekintettel sérelmezi azt is, hogy olyan esetben, amikor az első fokú bü-óság
tárgyaláson dönt, és az első fokú döntés perorvoslattal kerül (fellebbezéssel) megtámadásra, a
U. fokú bíróság a fellebbezést nem tárgyaláson birálja el. Ez sérti a felperesnek az Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes tárgyaláshoz és jogorvoslathoz való
jogát. Indítványozó erre tekintettel kéri a Pp. 257. § (1) bekezdése második mondatának - a
tárgyaláson való elbirálást kizáró - rendelkezésének megsemmisitését.

Az Alkotmánybiróság több határozatában foglalkozott a tisztességes eljárás követelményeivel
[Lásd a 6/1998. (m. 11.) AB határozatot, a 49/1998. (XI.27. ) AB határozatot, az 5/1999. (ffl.
31.) határozatot és a 422/B/1999. AB határozatot.].

A tisztességes eljárás követelménye olyan núnőség, amelyet az eljárás
egészének és körülményeinek figyelembe vételével lehet megitélni; és amely hatékony gátját
képezi a garanciális szabátyok szándékolt félre tételének, félreértelmezésének, az egységes

jogalkalmazás hiányából, a kiszámiíhatatlanságból következö tényleges és eshetöleges érdek-
és Jogsérelmek bekövetkezésének. Az AB határozatok újra meg újra kihangsúlyo2zák; a
kSzvetlen alkolmányi garanciák gazdaságossági és célswuségi okból, az eljárás
egyszerűsítése vagy w. idSszeriiség követelményének érvényesulése címén sem mellőzhetSk.
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bb) Az I-U. fokú biróság 260. § (1) bekezdés a) pontjának és a Pp. 266. § (1)
bekezdésének érdemben történő nem alkalmazása, és a perújitás megengedhetöségének
mellőzése és aa. érdemi perújitási tárgyalás megakadályozása - a 20/2017.(VI.18)AB
határozatban kifejtettekre tekintettel - Alaptörvény-ellenes.

bba) Felperes Inditványozó álláspontja szerint a Kúria Pfv.
TV. 21.425/2016/5. sorszámú itéletében kifejtettekre tekintettel [12] a felperes perújitási
kérelmét nem lehetett volna - érdemi tárgyalásra alkalmatlanként - elutasitani és a felperest nem
lehetett volna az I-II. fokú eljárás költségeiben marasztalni.

Az I. fokú biróság elött eljárásban elkövetett eljárási szabálysértésekre tekintettel a Fövárosi
Törvényszék 7. P. 21. 040/2017/7. sorszámú végzését a Fővárosi Ítélötáblának hatályon kivül
kellett volna helyeznie és az I. fokú biróságot új eljárásra és újabb határozat hozatalára kellett
volna utasitani, különösen arra is tekinteUel, hogy a Kúria bizonyítékok újraértékelése folytán
új tényállást állapitott meg, amelyet a perújítási eljárásban az eljárt I-H: fokú biróságnak
figyelembe kellett volna vennie.

E tekintetben egyik alapvető alkotmányossági kérdés, hogy a jogerös ítélet elleni pertyitási
eljárásban [Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja] a perújitási kérelem elbirálása tekintetében [amely
a jogerös itéletnek a keresettel elbirált igény ténybeli alapjának (annak fennállása, illetve
később előkerült bizonyítékok alapján történő bebizonyitására) a jogerös itéletet követően
hozott, a Kúria felülvizsgálati eljárásában született itéletben foglaltakat (annak rendelkező
részét és indokolását tekintve) mennyiben szükséges figyelembe venni.
A Kúria felülvizsgálati eljárásában (nünt rendkivüli jogorvoslat) során hozott itélet ugyams
jogkérdésben hozhat döntést [Pp. 275. § (2) bekezdés], mig a pemjitási kérelem elbirálása iránti
eljárás (mint rendkivüli perorvoslat) ténykérdésben folyik [Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja].
Márpedig a perújitási kérelem során a feperes hivatkozott a Kúria ítéletére és annak
megváltoztatását is kérte a perújitási kérelmet kiegészitö kérelmében (amely beadvány
ténylegesen nem keriilt ismertetésre)

A Pp. 260. §(1)bekezdés a) pontja szerinti perújitási ok tehát nemcsak a NADi 2016. december
8-án kelt. a  Kft-nek - már az I. fokú, Fővárosi Törvényszék 10. P.
24. 966/2014/19. sz. itélete 2015. július 9-én történt meghozatala előtt - az adatvédelmi
nyilvántartásbavaló felvételéröl tajékoztatást adó levele volt (an-atényre, hogy az alperes, mint
utaztatást végzö Kft. adatkezelő és ezért a felperes személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
nyilatkozatot ki kell adnia!), hanem a Kúria Pfv. IV.21.425/2016/5. sorszámú, 2017. január11-
én kelt ítélete is [amely a jogerös itélettől eltéröen ténybeli alapként állapitotta meg, hogy
álláspontja szerint az alperes a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tajékoztatást megadta
az I-II. fokú eljárás során).
Azonban a perújitási eljárásban sem az I. fokú, sem pedig a II. fokú végzés nem foglalkozott
azzal a jelentős - Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt - kérdéssel, hogy a periyitó
felperes inditványozó által perújításként felhozott okiratok megfeleltek a torvényben
foglalt követelménynek ("olyan jogerös bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik,
amelyet a biróság a perben nem birált el, feltéve hogy az - elbírálás esetén -;^kedyez6bb
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határozatot eredményeztetett volna. ") amelyet kétségkívűl a perben a Fővárosi Itélőtábla az
alapügyben 2016. március 8-án hozott 8. ft. 21. 165/2015/5. sorszámú jogerós itéletében
nem birált el.

A Pp. 261. § (1) bekezdésében foglalt törvény kötelezó rendelkezését - a perujitas
megengedhetősége tekintetében - az I-H. fokú biróságot nem alkalmazták.

261. § (1) A perújitási kérelem előterjesztésének határideje hat hónap, ezt a határidőt a
megtámadott itélet jogeröre emelkedésétől, ha pedig a perújitás okáról afél csak késobb
szerzefí tudomást, vaQ/ csak később jutott abba a hetyzetbe, hogy perújiíással élhessen, eítölaz
időponttól kell számitani. A tudomásszerzes időpontját elegendő valószinüvé íemi.

APp. 261. § (1) bekezdésében foglalt 6 hónapos perújítási határidő arra az esetre vonatkozik,
hogyha a perben van olyan bizonyiték, amely a perújító által már ajogerös itélet előttismertté
vált. tudomást szerzett, azonban nem volt lehetősége erre a, bizonyítékra hivatkozni. Ebben az
esetben a perújitási ok érvényesitésére a Pp. 261. §(1) bekezdésében meghatározott 6 hónapos
idö az alapügyben hozott ítélet jogeröre emelkedésétöl számitandó.

A jelen esetben azonban nem erről van szó. A Fövárosi Ítélőtábla előtt keletkezett 8. Pf.
21. 265/2015/5. sorszámú itélet 2016. március 8-án emelkedett jogerore. Ehhez képest a
NAffl ügyvédi megkeresése adott válasz - az alperesnek az adatvédelmi nyilvántartásba való
bejelentkezésére - 2016. december 8-án kelt iratában történt. A Kúria pedig a  . W.
21 425/2016/5. sorszámú itéletét 2017. január U-én hozta meg. Ehhez képest a felperes
perújítási kérelme - az iratokról való tudomásszerzéstől számitott - 6 hónapon bdül
(2017. február 16-án) benyújtásra keriilt. Az elkésettség tehát szóba sem keriilhet!

A felperes az adatvédelmi nyilvántartásba való alperesi bejelentkezésról kétségtelen, hogy az
alapügyben az alperes honlapjáról - mint infonnációról - tudomást szerzett. Az alapügyben
eljáró biróság ennek nem tulajdonitottjelentöséget, ezért a biróság az alperest nem kötelezte az
ezzel kapcsolatos iratok csatolására és aNAM-ot sem kereste meg. Kellö bizonyiték hiányában
azonban ez ténynek nem tekintendő.

Ezt atényt az I-Q. fokú biróság sem állapitotta meg az alapügyben hozottjogerös itéletében. A
II. fokú bíróság wz. itélete indokolásában sommásan csak arra utalt núszerint "az elsöfokú
biróság a tényállást kellően felíárta, abból okszerüen jutott arra a megállapüásra hogy az
alperes nem kezeli afelperes személyes adatait, igy nem köíelezhetö ennek kapcsán tájékoztatas
adására, ésmivelmncsjogsértés, ezérí az Infotv. 22. §(1) bekezdése szerinti kereset nemfoghat
helyt."

A perújitási eljárásban az iratismertetés hiányában és a jogerös végzésben az irat
megnevezésében és beidézése nélkül sérti a felperes pártatlan, tisztességes és igazságos birósági
tárgyaláshoz vató jogát az I-H. fokú biróságnak az az eljárása, amelynek során a bíróságok a
felperes perujítási kérelmét arra hivatkozással utasitották el, hogy a beadványa elkésett,
valamint hogy a hivatkozott bizonyíték alkalmatlan a pemjitásra. ^

' "^°SI<A'!^
32 "°"^T"'' e.. "'s;

. '"s',



Az a körütmény, hogy az alapperben a II. fokú biróság nem tulajdonitottjelentőséget az. alperes
adarvédelmi nyilvántanásba való bejelentkezésének idejére nem jelenti azt, hogy ezt az
információt a II. foku biróság elbirálta, hiszen akkor még az ezzel kapcsolatos tények (és ezt
bizonyitó okirat) nem álltak rendelkezésre.

A H. fokú biróságnak - az I. fokú biróság végzésének "megmentése" érdekében történt - azon
Alaptörvény-ellenes indokolása, miszerint "A Pp. 163. § (2) bekezdésére tekiníettel az alperes
által nem vitatott tényt a továbbiakban nem volt szükséges bizonyítani, igy irreleváns az, hogy
aperújitófelperesnek ezen tény igazolására milyen további bizonyitékok állnak rendelkezésére
és azokhoz mikorjuiott hozzá. A NAIH által küldött levél vizsgálata már az alapeljárásban is
okszerütlen lett volna, igy szükségtelen továbhi bizonyiíék későbbi felmerülése perújitásra nem
adokot. A Fővárosi Ílélölábla kiemelte, hogy a nyilvántartásba vétel íényél, amire a bizonyilék
vonatkozik, az alapeljárásban a II. fokú biróság itéletével elbirálta, és arra a követtwztetésre
jutott, hogy az az ügy megítélése szempontjából nem bír relevanciával, mivel a nyilvántartásba
vétel nem változtat azon, hogy az alperes kezelésében - a kérelem idején - nem volt afleperesre
vonatkozó személyes adat.

Felperes indüványownak itt kiemelten indokolt megjegyewie: aper tárgya w alapügyben [
Fövárosi Törvényswk 10. P. 24. 966/2014. per] nem az voh, hogy 03, alperes a felperes
személyes adatmt jogsierüen kewli-e; hanem azzal kapcsolatban keletkezett, hogy w. alperes
köteles-e kiadni a felperes megkeresése alapján arra. vonathow tájékostatast, hogy a
felperesnek mihor, milyen szemétyes adatait, mityenjogcimen kezelte és <a adatkezelés mikor
szünt meg.
A felperesnek ere vonatkozó keresete került elutasitásra az I-II. fokú bíróságok által az
alapperben
Felperes inditványozó úgy ítéli meg, hogy a NAIH alperest adatvédelmi nyilvántartásba
vételérő szóló határozata, valamint a Kúria Pfv. rV. 21. 425/2016/5. sorszámú itélete - mint a
Pp. 260. §(1)bekezdés a) pontja és aPp. 261. § (1) bekezdése alapján határidőben előterjesztett
perújitási ok a jogerős itéletben foglalt tények megdöntésére alkalmas, igy a perújitás
megakadályozása sérti a felperesnek a pártatlan, tisztességes és igazságos tárgyaláshoz,
birósági eljáráshoz való jogát. A bizonyítékok figyelembe vétele, a perújitási eljárás
megengedhetősége kötelezö lett volna, mivel a Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontját és 261 § (1)
bekezdését az eljárt biróságoknak hivatalból kötelezően alkalmazni kellett volna. Ennek
szándékos nem alkalmazása a 20/2017. (VI. 18. ) AB határozatban kifejtett indokokra
figyelemmel - Alaptörvény-ellenes helyzetet idézett elő.

Egyrészt a Pp. 163. § (2) bekezdésében foglalt bizonyitási eljárás nem történt meg, a II. fokú
bíróság ugyanis nem hivatkozta meg, hogy ez mely alapügyben tönént iratban keriilt sor:
nevezetesen az alapügyben mely bíróság, nükor alkalmazott eljárási cselekményével keriilt arra
sor, hogy "az egyikfélnek az ellenfél álíal birói felhivás [141. § (2) bekezdésej ellenére
kétségbe nem vont előadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye
nem meríilfel. " Sem az alapügy I. fokú, sem az alapügy II. fokú bú-ósága ilyen kérdést (birói
felhivást) nem tett az alperes irányában, hogy az alperes adatkezelöi minőségével (jogállásával)
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kapcsolatban nyilatkozzon. Nem is volt erre s2ukség, hiszen az I. és II. fokú eljárásban az
alperes végig azzal védekezett (ellenkérelmében, fellebbezési ellenkérelmében felülvizsgálati
elienkérelmében), hogy nem adatkezelö, és ennél fogva a felperes személyes adatainak
kezeléséröl nem köteles tajékoztatást adni
Az alperesnek a NAJH nyilvántartásba vételével kapcsolatban pedig ez a tény nem került
elbirálásra, mivel ezt a tényt sem az I. fokú, sem pedig a H. fokú itélet nem tartalmazza.

cj A személves adatok védelméhez való /'op sérelme

ca) Felperes álláspontja szerint a jogerös végzés sérti a felperesnek az
Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt személyes adatok védelmehez való alapvetö
jogát. Erre tekintettel is kéri felperes indítványozó a Fővárosi Itélőtábla jogerős
végzésének megsemmisitését.

caa) A Fővárosi Ítélőtábla tévedett, amikor a fellebbezési eljárásban
mellőzte az első fokú végzés hatályon kivül helyezését és az első fokú biróságnak - a perójitási
kérelem, mint végzést helybenhagyta, s megakadályozta ezzel a felperest abban, hogy alapvetö
személyes adatokvédelméhez való jogát gyakorolja. A felperes ugyanis így abba a helyzetbe
került, hogy azt a jogát, amely szerint joga van megtudni, hogy a ft.
személyével kapcsolatban milyen személyes adatait kezeli, már nem tudja érvényesitem.

A felperes perújitási kérelmének - mint érdemi tárgyalásra alkalmatlannak - az elutasítása és a
felperesnek az első, másodfokú fokú perköltségben való marasztalása - figyelemmel arra, hogy
a Kúria megállapitotta az indokolása [12] pontjában, hogy a felperes alappal indithatott pert a
tájékoztatás megadására kötelezés iránt - nyilvánvalóan Alaptörvény ellenes, mert kötelezöen
nem alkalmazta ajogszabályokat.

A felperes ugyanis igazolhatóan a mai napig nem kapott alperestől olyan nyilatkozatot, amely
a felperesnek a személyes adatok kezeléséről való tájékoztatás iránt a törvény szerinti választ
jelentené.

cac) A perújitási kérelmet jogerösen elutasító végzés és a Kúria itélete [13]
sérti a felperesnek az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt személyes adatok
védelmére vonatkozó alapvető jogát, mert nem tudta a perújitási eljárásban - a Fövárosi
ÍtélőtáblaS. Pf. 21. 165/2015/5. sorszámújogerösitéletmegváltoztatásával-azonalapvetöjoga
gyakoriásának érvényt szerezni, hogy az alperes által kezelt személyes adataival kapcsolatban
a tajékoztatáshoz való jogát kikényszeritse.

Ha a Kúria Pfv. IV. 21.425/2016/5. sorszámú ítéletének indokolásában a bizonyitékok
(felül)mérlegelése alapján - adott esetben az alperes nyilatkozataival szemben állóan -
megáilapitja a tényállásnak azt a részét, amely az alperes részéről a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos adatközlési tajékoztatás iránti kérelem jogszerűségét és annak
felperessel való megismertésének megtörténtét is tartalmazta, ebben az esetben a periijitási
eljárás során a II. fokú biróságnak az első fokú végzést hatályon kivül kellett volna helyeznie
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és az elsö fokú biróságot a perójítási kérelem érdemi elbirálására kellett volna utasitania a
személyes adatok védelme érdekében.

A perújitási eljárásban hozott jogerös végzés - a Kúria itéletében foglaltakra is tekintenel - a a
felperes pemjitási kérelmét, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant nem utasíthattawlna el (nem
hagybatta volna helyben), továbbá nem kötdezhette volna perköltség megfizetésére. Ez
azMbanmár összefüggésben áll a felperes tekintetében fennálló további Alaptörvény-sértéssel:
a tulajdonhoz való jog sérelmével.

d)_A_tulaídonhoz való jog sérelme

ea) Az inditványozó utal arra, hogy jogerös vegzés sérti felperesnekaz
MacüAbenvédetthilajdonhoz való jogat'is, az által hogy^a felperest olyan

^ltseg"''megfizetesere~kötelezte, amely az I-H: foku birósági eljarásban az^alperes
!'elÍ^sítés'eoröÍ"v5o''teny~ködése eset'én nem merült volna fel, mivel a felperes a keresetét a
perköltségre leszállithatta volna.

Ezen költsés a tisztességes birósági eljáráshoz való joggal is összefüggésben van, mivelh_a_az
ere7áítara -személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatásnak a felperes részére^

tózlés teljesitésével eleget tesz ezek a költségek nem terhelték volna a penyitás^ eyara^
sem~pedTg'az'alapperbe"n a felperest. A biróságok, illetve az alperes részerol az^ adatkozles
áiSköziéS'elmulasztása és a Fövárosi Ítélötábla 8. Pf. 21. 165/2015/5. _sors_zamú

rös'itéíetenek a perójitási eljárás során történő megváltoztatásának elmaradasa, a peruj^s
gedhetősegeigy serti a felperes tulajdonhoz való jogat^ mwel alaptalanul^mara^Uá

^ÍSTbirosagXTelperest'összesen az alapperben 120. 000. - Ft perköltségben, továbbá a
perújitási eljárás során 30. 000, - Ft perköltségben.

V. Joesrwslatí ÍQJ! kimerííése. nvilatkozat egyéb eliárásról

Az Inditványozó felperes a jogorvoslatot lameritene azonban
a ioaerös vészes'sem biztosította feTperes számára az Alaptörvényben foglalt^a
mS'ö ala6p7etö'jogokat~(kiemelendően különösen^a^ cikk (2)^ bekezdeseten ^
sSTy^Sok"veShez'vaÍó jogot, valamint a XXVffl. cikk (1) bekezdésében foglalt
tisztességes és igazságos birósági eljáráshoz való jogot.)

Az alkotmányjogi panaszt Inditványozó a Fövárosi Ítélőtábla_8. P"1. 165^015^. sorszamu
^es6ajlogerös ítéfetethatályában fenntartó Kúria Pfv. ^.21.425/2016/5. ^számu

ItéleteelÍena perújitási kérelmet - mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasitó j^y^
Törvenyszék 70.P' 21. 040/2017/7. sorszámú végzése és azt helyben hagyó Fövárosi
2. Pkf. 26. 587/2017/2. sorszámú végzése ellen - terjesztette elö.

Indítványozó kéri, hogy Tisztelt Alkotmánybirósá^az alkotmanyjog^ Pm^z.,djb,írala^
^"onyStTzÍveskedjékbeszerezma FovárosiTörvényszék 10. P. 24. 966/2014. szimú
iratait, továbbá a 70. P.21.040/2017. számú iratait.

A Pp. 257. § (1) bekezdésében a végzés elleni fellebbezes targyaláson kívüli
elbirálasára vonatkozorendelkezés sérti az Alaptörvény I. cikk (l)^és(3) bekezdésében^es^a

"XXVffl. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt, felperest megiUetö alapvetö Pgrt_m
elfogrd hatómasaiapvetojog vagy alkotmányos érték, amely a tárgyaláson ^mwg
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hozott ügy befejezéséröl hozott határozat elleni fellebbezés tekintetében a tar^alás totasát
kizarhatná. Ísva fellebbezési eljárásban Alaptöivény-ellenesen került kizárásra a periyttasi
kCTdmet"táT^alason'^annak tárgyalásra való' alkalmatlansága miatt - elutasitó végzés elleni
fellebbezés elbírálása során a tárgyalás tartása. .. ... .. ,

res inditványozó igy kéri ajogszabályi rendelkezés megsemmisitésftes alkalma
kizarást"az eljárásból. "Felperes indítványozó ̂szerint ̂ a2_1952.^ é^^UL tö^V^W
to^eJése'föggőhatáUyalkerül sor, mert az új Pp.;nek a 2016.^vi CXXX.^ tö^y^9^
rsz"ennü"fo7mális°Ioi8januárl-jeihatálybalépéseeUenéreaPp. 630.§/l)bekezdése^
atörvény"rendelkezéseita 2018. januar 1-jen és az azt követően indult Bgyekben kdl
alkalmazni.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett, a polgári perrendtartásról szoló 2016^ evi C?üíx^torve"y
'39Í. S~(nbekezdése miv'el ugyanezen rendelkezést tartalmazza, felperes indítványozö

tói'ezen'rendelkezésnek az Abtv. ~26. § (2) bekezdés a)-b) pontja szennti alkotmányossagi
^z%aÍatátés~e"rendelkezésmegsemmisÍtését is az Alaptörvény 24. § (3) bekezdés a) pontja
alapján.
39'Í. § [A végzés elleni fellebbezés elbirálása]
'(l)Afellebbezés tárgyaban a másodfokú biróság tárgyaláson kivül határoz, amnban aj
a szükséghez képest meghallgathatja.

felek a vegzés~elleni fellebbezésben nem kérhetik tárgyalás tartását.

Budapest, 2018. január 30.

Tisztelettel: perújitó felperes-inditványozo

képviseletében a  Ügyvédi Iroda nevében:

Mellékelt iratok: . . . .. ",,
2018. január9-én kelt Ügyvédi meghatalmazas (eredeti példái
aFővarosi TörvényszékTO. P. 21. 040/2017/7. sorszámújegyzőkönyv
a Fovárosi Ítélőtábla 2. Pkf. 26. 587/2017/2. sorszámú végzése
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