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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel a 2016. évben elutasított – közérdekű adat megismerésére irányuló – 

kérelmekről és az elutasítások indokairól az alábbiak szerint tájékoztatom. 

 

 

 Az adatigénylés tárgya 

 

A kérelem elutasításának indoka 

1. A 2015.El.IV.H.7. számú ügyben a 

kérelmező azoknak az adatoknak a 

kiadását kérte, melyek hitelesen 

bizonyítják a Kúria elnökének 

levelében foglalt – kérelmező által 

megjelölt –tényállítást. 

A kért adat nem áll rendelkezésre, 

ugyanis a kérelemben megjelölt levél az 

adatigénylő által megjelölt tényállítást 

egyébként sem tartalmazza. 

2. 

 

 

A 2016.El.IV.H.2. számú ügyben a 

kérelmező a devizahiteles pereket 

tárgyaló kúriai bírák, valamint a 

főtanácsadók belső szakmai 

megbeszéléséről készült 

emlékeztető, valamint a 2015. 

november 9-10-én megtartott 

Civilisztikai Kollégiumvezetők 

Országos Értekezletére készült 

vitaanyagok kiadását kérte. 

A kért adatok döntés megalapozását 

szolgáló adatok (Infotv. 27. § (5) 

bekezdés), kiadásukra ezért nincs 

jogszabályi lehetőség. 



 

 

3. A 2016.El.IV.H.3/3. számú ügyben 

a kérelmező azon adatok kiadását 

kérte, melyek közhitelesen igazolják 

a Kúria egyik határozatában, annak 

indokolásában foglaltakat. 

A kért adatok nem minősülnek közérdekű 

adatnak, a határozat indoklásának ily 

módon történő kiegészítése közérdekű 

adatigénylésként alappal nem kérhető 

(Infotv. 3. § 5. pont). 

4. A 2016.El.IV.H.3/7. számú ügyben 

a kérelmező a társadalmi 

szervezetek országos nyilvántartási 

adatainak átadás-átvétele kapcsán 

lebonyolított eljárással 

összefüggésben keletkezett 

közérdekű adatokat hordozó 

dokumentumok másolatának 

kiadását kérte. 

A kérelemben megjelölt adatok nem 

állnak rendelkezésre, illetőleg a 

közfeladat ellátásával összefüggésben 

sem keletkeztek; az átadásra adatmigrálás 

útján került sor. 

5. A 2016.El.IV.H.3/10. számú ügyben 

a kérelmező a Legfelsőbb Bíróság 

elnökhelyettese és a 

Belügyminisztérium Választási 

Irodája között 1990-ben történt 

kapcsolattartás során keletkezett 

közérdekű adatok kiadását kérte. 

A kért adatok nem állnak rendelkezésre, 

az iratokat korábban a Legfelsőbb 

Bíróság átadta a Magyar Nemzeti 

Levéltár Országos Levéltára részére. 

6. A 2016.El.IV.H.7. számú ügyben a 

kérelmező a  Kúria határozatának, 

illetve az azzal kapcsolatos 

sajtóközleménynek a megküldését 

kérte, amelynek tárgya, hogy a 

NAIH köteles a Kkv. törvényben 

foglalt kedvezmény-szabályt 

alkalmazni hatósági eljárásokban. 

A határozat anonim formában történő 

kiadása a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén igényelhető, annak közérdekű 

adatigénylés alapján történő kiadására 

nincs mód. A kérelem teljesítésére nyitva 

álló határidőben az anonimizált határozat 

még nem volt elérhető a honlapon. 

7. A 2016.El.IV.H.9. számú ügyben a 

kérelmező a Kúria Polgári 

Kollégiuma kollégiumvezetőjének 

állásfoglalását tartalmazó 

válaszlevél megküldését kérte, mely 

a Szegedi Törvényszék 

kollégiumvezetőjének 

megkeresésével volt kapcsolatban. 

A közérdekű adat nem áll rendelkezésre, 

válaszlevél ugyanis nem keletkezett. 

8. A 2016.El.IV.H.9. számú ügyben a 

kérelmező a Kúria jogegységi 

eljárása során keletkezett, a legfőbb 

ügyész álláspontját tartalmazó 

dokumentum kiadását kérte.  

A jogegységi tanács ülésének előkészítő 

anyagai nem nyilvánosak (Infotv. 27. § 

(2) bekezdés g) pont). 

9. A 2016.El.IV.H.13. számú ügyben a 

kérelmező a Kúria jogegységi 

eljárása során keletkezett, a legfőbb 

ügyész álláspontját tartalmazó 

dokumentum kiadását kérte.  

A jogegységi tanács ülésének előkészítő 

anyagai nem nyilvánosak (Infotv. 27. § 

(2) bekezdés g) pont). 



10. A 2016.El.IV.H.14/3. számú ügyben 

a kérelmező a Kúria jogegységi 

eljárása során a Magyar Nemzeti 

Bank által előterjesztett vélemény 

kiadását kérte.  

A jogegységi tanács ülésének előkészítő 

anyagai nem nyilvánosak (Infotv. 27. § 

(2) bekezdés g) pont), illetőleg a kért 

adatok döntés megalapozását szolgáló 

adatok (Infotv. 27. § (5) bekezdés). 

11. A 2016.El.IV.H.16/2. számú ügyben 

a kérelmező az alábbi adatok 

kiadását kérte: 

- a jogegységi eljárás során 

vélemény adására felkért 

szervezetek, személyek 

száma, neve, 

- a véleményt adó szervezetek, 

személyek neve, 

- hány kérdésben és mely 

kérdésekben kért véleményt 

a Kúria, 

- a vélemények másolata. 

A jogegységi tanács ülésének előkészítő 

anyagai nem nyilvánosak (Infotv. 27. § 

(2) bekezdés g) pont), illetőleg a kért 

adatok döntés megalapozását szolgáló 

adatok (Infotv. 27. § (5)-(6) bekezdés), 

továbbá a természetes személyekre 

vonatkozó adatok személyes adatnak 

minősülnek 

12. A 2016.El.IV.H.16/5. számú ügyben 

a kérelmező kérte a Kúrián 2010 és 

2016 között foglalkoztatott 

tanácsadók javadalmazásának 

mértékére vonatkozó adatok 

kiadását, továbbá azokra  az ügyekre 

vonatkozó adatok kiadását is, 

amelyekben javadalmazás ellenében 

a tanácsadók eljártak, valamint kérte 

az általuk javadalmazás ellenében 

készített tanulmányok kiadását. 

A főtanácsadók Iasz. szerinti 

javadalmazásának mértéke nem minősül 

közérdekű adatnak (Iasz. 94. § (3) 

bekezdés), a további kért adatok pedig 

nem állnak rendelkezésre, a főtanácsadók 

javadalmazása ugyanis nem konkrét 

ügyekkel kapcsolatosan történik. A 

javadalmazásra egyebekben nem is 

konkrét vélemények elkészítése alapján 

került sor. Egy esetben készült 

javadalmazás ellenében tanulmány, mely 

körben az adatkiadás akadályát a szerzői 

jog védelme képezte (Infotv. 27. § (2) 

bekezdés h) pont). 

13. A 2016.El.IV.H.18/2. számú ügyben 

a kérelmező egy önkormányzattal és 

annak hivatalával szemben a 

Magyar Államkincstár által indított 

könyvvizsgálói ellenőrzéssel 

kapcsolatos – peres iratoknál 

fellelhető – adatok kiadását, illetve a 

Magyar Államkincstár 

határozatának, továbbá a bírósági 

eljárás során született egyéb 

határozatoknak a kiadását kérte. 

Az egyedi peres eljáráshoz kapcsolódó 

adatok nem minősülnek közérdekű 

adatnak, a peres eljárás adataira nézve az 

Infotv. 28. §-ában foglaltak nem 

alkalmazhatók.  
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