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A Magyar Köztársaság nevében!

Megyei Bíróság,nrint másodJolojbírósága dr. Baltay Levente ügyvéd
A Komárom'EszteIgom
(2360Gyál,Kőrösiu'1o4.)általképvÍseltBodokyTamás(ffa!#)
felperesnek,a dr. Neiger M' Tibor ügy/éd(2800Tatabánya,Cyőri u. 4/A. fsz.3.)által képviselt
vértesi Erőmű zrt. ,,cs. a.,' (2841 oroszlány, Kii]terület071Bl5. hrsz.) alp€ r essel szemben
adatvédelmipeÍ iránt indítottperébena TatabányaiváÍosi Bíróság 2011. február 8' napján
meghozott12'P'21'791l2olo/6.soFzámú ítéletével
szemben alperes által 7. sorszám a]att
előterjesztettfellebbezésfol}tán megtaltottnyilvános fellebbezésitárgyaláson meghozta a
következő

ítéletet:
A megyeibíróságaz elsőfold bíróságítéletét
megváltoztatja
é5a felpereskeresetét
e]utasítja.
Kötelezi a felperest,hogy 15 napon belűl fizessenmeg az alperesnek25.000,'Ft (huszonötezel
perkölÍséget.
forint)első. ésmásodfokú
Az ítélette|
szembennincshelvetovábbifellebbezésnek.

Indo ko lás:
A megyeibíróságáltal iriílyadónaktekintetttényállásszerint az alperesigazdálkodószervezet
részvényeinek
kb. 98 %.a a MagyarVillamos Művek ZÍ. (továbbiakbaD:
MvM ZÍ.) fulajdonában
áll, az az alperesvonatkozásábarr
közvetlenirányítást
biztosítóbefolyássalrendelkezik.
A MVM Zrt. legkevesebb75 o/o+ 1 szavazatnyitartós á]lami tulajdonÚtársaságirészesedéssel
működő gazdaságitársaság.
Az alpereskezelésében
vannakaz alperesésa SystemConsultingZrt. között 2008.évben]étrejött
szevődések,az a]peresáltal2008' évbenkötött áramvásárlásiszerződések,
továbbáaz alperesáltal
2009. tavaszánindÍtottkártérítési
pereketésbüntetőfeljelentést
megalapozó a büntetőeljárás
soránbecsatolt- a system ConsultingZft. privatizációsésáramvásárlásiügyébenlezajlottbelső
vizs8álatsolán születettdokumentumok
ésa bclső vizsgálatköhségével
kapcsolatosadatok.
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A felperesközérdekűadatigénylésset
fordultaz alpereshezés kértea vértesi Erómű Zn. és a
system Consultingzn. között 2008. évbenaláírtszeződések;a vénesi Erőmű zrt. á]tal 2008.
évbenkötött áramvásárlásiszerződések;
továbbáaz a|p€ r es á]tal2009 tavaszánindítottkánéIítósi
pereket és az alperes iáltal tett büntetófeljelentést
megalapozó, a system consu]ting zn.
és
áramvásár]ási
ügyében
lezajlon
belső
üzsgálat
során keletkezendokumentumok
Privatizációsésa belsővizsgálatköltségéIe
vonatkozóadatok,mint közérdeKíadatokkiadását.
az adatigénylést
a-rrahivatkozással,...
Az alperesa 2010.október4. napjánkelt válaszávalmegtagadta
hogy az állami vagyonrólszóló 2007. éviCu' tv. hatályaalá nem tanozi|! vagyonanem állami
vagyon,azzal nem mint állami vagyonnalgazdálkodik,ígya vagyonávalkapcsolatosadatoknem
minősülnekközérdekűnek.
ésa közéIdekűadatoknyilvánosságáról
Hivatkozottarra is, hogy a személyiadatokvéde]méről
szóló 1992'éviLxuI. tv. rendelkezései
szeÍirtnemtekinthetőközfeladatotellátó személynek'
jelölte megtovábbáazt,hogy a vénesiErőmű
Az alperesaz adati8énylés
megtagadásának
okaként
zrt. és a system consulting zfi. kijzön szerződések,
miDt a Vénesl EIőmű Zn. é5 egyes
által kötött áramvásárlásimegállapodásoküzleti titok kijrébetartoznak,így
e[ergiakereskedők
folyamatban
IévőválasztottbÍróságieljá.ásnak
védettek;
továbbáa VénesiEIőmű Zn. részvételével
részét
képezik.
i5
kiadásátarrahivatkozássaltagadtameg az alpeÍes,
A belső üzsgálatravonatkozódokumentumok
lefol!'la(ását
hogy a nyilvánosságra
hozatalukaz általakezdeményezen
büntetóeljáráseredményes
(3)
bekezdésealapján
veszélyeztetné,
így a büntetőeljáráslolszóló 1998' éü xx. tv.74lA.s
jogábal iílla felvilágosÍtás
megtagadása
2010' október28.
A felperesa TatabányaiVárosi BÍrósághoz2010.októbel29. napjiánbenyújtott,
kérte az alperes kötelezéséta hozzá címzett közéÍdekű
napján postára adoft keresetében
megjelölt közérdekú
adatokkiadásáIa.
adatigénylésben
Álláspontjaszerinta vértesiErőmű Zn.. azáltal,hogy a tánaság irányításátközveden módon
is felsorolt,a
biztosítótulajdonosaaz állami vagyonról szóIó 2007. évicVI' rv. mellékletében
törvényhatályaalá tanozó MvM zÍ' közvetettenáIlamitu]ajdonbanáll, tehátaz a]peresreis
vtv') 5.s (1) és(2)
vonatkoztatható
az állami vagyonról szóló 2007.éü cVI. tv. (továbbiakban:
bekezdése.
Felpelesi álláspontszednt az alperesközfeladatotel]átó személynekminósül, s gazdálkodására
közérdekből nllvános, azok
vonatkozó minden adat a vtv' 5'5 (1) bekezdéseénelmében
(3)
megismerésének
a P&. 81.s
bekezdése
semszabkorlátot,üzleti titoloahivatkozássaltehátnem
tagadhatómegazokmegismerése'
A felperesálláspontjaszerint az alperesalaptalanulhivatkozotta folyamatbanlévő büntetó-és
választottbíróságieljárásoka is, men a kiadni kértadatoknem tekinthetőeka biintetőeljárásról
szóló 1998. évi Xx. tv. (továbbiakban:Be.) 70lB.5 szerinti, bültetőe]járássorán keletkezett
adatoknak,s az adatok minőségétnem vatoztatja meg, hogy azokat a biintetőelj&ássorán
felhasznáják.
Az a]peresnekaz Alkotmánybíróság12/2004.(|v.7.)
számúhatározatáraalapítottjogi érvelése
jogkörétőlnem lehetfuggővétenni a
szerintsem a nyomozóhatóság,sem az alperesmérlegelési
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közérdekűadatnyilvánosságát.
Mindez irányadóa választoftbírósági-éspolgári pereseljárásokIa
ls.

malasztalását.
Az a]pereskéÍea keresetelutasítását,
s a felperesperköltségben
felpercs
nem
a
személyi
adatok
védelméről
ésa közéIdekűadatok
Álláspontjaszerinta
minősii]
Aúv') 19.E (1) bekezdése
szerinti
nyilvánosságiírólszóló 1992' évi Lxlll. tv' (továbbiakban:
adatkezelőnek,
nrena gazdaságitársaságohólszóló 2006'éviIV. fu. hatá]yaalá tartozógazdálkodó
szervezet,
amelynemkezelállarrrivagyontésnemáll államitulajdonban.
Az a]peresnem vitatta,hogy az MvM Zn. közvet]en irányítástbiztosítórészvónytöbbséB8el
rendelkezik,így a Magyar Allam az MVM ZIt'- n keresztii]közvetetten minősítetttöbbségű
befolyása révéntulajdonos'Kihangsúlyoztaazonban,hogy az alperes nem ezt a táFasági
részesedést
kezeli, hanemaz attól elkiilönü]t gazdasá8itársaságivagyont,mely nem tekinthető
állami vagyonnak.Alláspontjaszelint mindezeloefigyelemmelaz alperesnem taltozika vtv. 5.s
(1) és(2)bekezdéseinek
hatályaalá.
is,
FenntaÍtotta
az adatigénylésre
adottelutasítóválaszábal foglaltjoBi álláspontjáta tekintetben
hogy a keresetlevélben
nevesítettszerződésekaz alperesüzleti titkát képezika Ptk. Bl.s-nak
igy
minősülnek
közérde]<ű
adatnak,míga belső vizsgá]attalkapcsolatos
megfelelően, nem
adatokat
a nyomozóhatóság
rendelkezésére
bocsátotta,
teháta nyomozásbefejezéséig
azok}ala Be. 74lA's
(l) bekezdésében
meghatározott
szemé]yek
IendeIkeznek.
A TaÍabányai
Városi Bírósága 2011. februárB. napjánmeghozotl12.P-21.791/2010/6'
sorszámú
íté]etével
kötelezteaz alperest,hogy l5 naponbelüt adjaki felperesneka VértesiErőmű Zfi. ésa
s}.stemconsultingZn. között 2008' évbenaláín szerződéseket,
a vértesiErőmű Zn. atal 2008'
évbenmegkötö!! áramvásárlásiszerződéseket,
a véItesi EIőmű Zrt. 2009 tavaszán indított
pereit é5bűntetőfeljelentését
kiínérítési
megalapozó,a system Consulting Zn. privatizációs-és
áramvásárlásiügyében
lezajlonbelső vizsgálatsoránszületettdokumentumokat
ésa belső vizsgálat
költségével
kapcsolatos
adatokat.
Az elsőfokúbíróságrrindentekintetben
osztottaa felpercsjogi ál]áspontját.
Rámutatottarra, hogy az állami vagyonnalvaló gazdálkodásellenőrizhetőségének
alkotmányos
biztostéka
a közérdekűinformációkhozvaló szabadhozzáférés,
mely súlytalanná
válna akkor,ha a
Magyar Áthm az állami vagyonnal va]ó gazdá]kodásravonatkozó adatokatkivonhatná a
nyilvánosságkontrolljaalól azá]tal,hogy a 8azdá]kodásta fulajdonábanál|ó, i]letve közvet]en
befolyásaalattműködő gazdaságitársaságokon
keresztiilvalósítjameg.
Az elsőfokúbíróságmindezeketfigyelcmbevéveúgyítélte
meg,hogy a tanós áltamirészesedéssel
működő M\.M zrt. közvetlen irányítástbiztosíIóbefolyásolása
mellettműködő alpelesközvetetten
(2)
állami vagyonkezelőnek
minősü],a Vtv. 5.s
bekezdése
alapjánaz Avrv. 19.5 (l) bckezdése
szerinti,jogszabálybaímeghatfuozott
egyébközfeladatotellátó személy,s a Vlv. 1'E (2) bekezdés
c) pontjaszerintitársaságirészesedés
is vagyonelem,
a gazdaságitánaságnaknincsolyanvagyona,
amelyne a társaságiIészesedéssel
biró tulajdonosvagyonátképezné.
Az elsőfokúbíróságálláspontjaszeri]ltaz a]peresáltal kezeltközvetettállami vagyonravonatkozó
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szeÉődések
nemminősü]neküzleti titoknak,ígykiadásuknemtagadhatómeg errehivatkozással'
Az elsőfokúbírósága felperesálláspontjávalegyetértve
kimondta,ho8y a megindultbüntetőeljáIás
nem változtatjameg a korábbanlétezőadatokminóségét'
az adat ezt követően is közérdekbő]
kizárólag a
nyllvános malad. Megítélése
szerint a Be. alperesáltal hivatkozottrendelkezései
büntetőeljárás
soránkeletkezettadatokvonatkozásában
énelmezhetőek.
Az elsőfokúítélettel
szembena töNényeshatáridónb€ l ül az alperesteiesztettelő fellebbezést,
melybenaz elsőfokúítélet
megváltoztatását
ésa keresaeIutasítását
kéne,perköltséget
igényelt.

Alláspontjaszerintaz elsőfokúbíróságtévesen
állapitottameg,hogy az alperesközvetettenállami
vagyont kezel éstévesenjutott arra a jo8i kiivetkeztelesre,hogy az alperes közérdekű adat}ezelő,
mert nem az a]pereskezel állami vagyont,hanem az alperes áll kÓzvetett módon az állam
tulajdonában,s va8yona nem az áIlam vagyona.Álláspontja szerint mindezeke fi8yelemmel
tévesen
alkalmaztaa vtv. 1.s (1) és(2) bekezdés
c) pontjánakrendelkezését'
s tévesen
minősítene
a
vtv. 5.s (2)bekezdésére
figyelemmelaz alpelestközfeladatotelláró szervnek.
E köIben utalt alra, hogy 2010. auguszfus15' napjával az ál|amházonásról 5zóló 1992' évi
Xxxv I' tv. 100/K.!(6) bekezdését
hatályonkíviilhelyez(ea 20t0. évixc. N.65.!, í&Yhatáltár
vesztette az a rendelkezés,amely kiizfeladatot ellátó szennek minósítme az állam többsé8i
befolyásaalatt álló gazdá]kodószervezeteket.
Az a]pelesme8ítélése
szerintmindezekkövetkeztében
nemvonhatóaz A\'tv. 19.5hatá'lyaalá, ígya
felperesátal igényeltadatokkiszolgáltatásáIanem kötelezhető.
Fenntartottaazt az elsőfokúeljárás során képviseltjogi áuáspontjátis, amely szerint a felpercs által
alapjián,mert az alperes
igéÍlyelt
adatokaz alperesüzleti titkát képezika P&. B1.5e) bekezdése
nem kezel á]lami vagyont, Ílem lát el közfeladatot, versenyPiaco! tevékenykedik,így üzleti
jelenta szárDára.
versenyhátrán}'t
szerződéseinek
nyilvánossáBra
hozatalasúIyos
bocsátott
Az alperesálláspontjaszerint a büntetőeljárássorál a nyomozóhatóságrendelkezésére
adatok vonatkozásábanaz adatkezelői minőségátszáll a nyomozóhatóságra,így a felperes
adatigénnyel.
legfeljebbe hatósághozfordulhatrra
a fellebbezés
A felperesfellebbezési
ellenkérelem
elutasítására,
az elsőfo}njí[élet
helybenhagyásiÍa
irányult. Perk.'ltségetllem igényeltaz a]perestől.
Á áspont.ia
szeriÍtaz elsőfokúbíróságaz ítéletében
helyesenállapította
meg a tényállást
ésabból a
közérdekű adatok nyilvánosságávalkapcsolatosperes eljárások és az Alkotmánybíróságene
vonatkozógyakorlatával
összhangbaniíllójogi kÖvetkeztetést
vontle'
Álláspontjaszerint az Av|v. és vtv. lendelkezéseit
nem lehet olyan megszorítóanénelm€ z ni,
ame]lyelkiiiEsedneaz információszabadságnak
az Alkotmány61.5-ábanbiztosÍtott
s
intézménye,
megengedhetetlen
komlpciós kockázatoteredményezne.
Á[áspontjaszerilttaz alpelesata] hivatkozott2o1o.évbenmódosított,
az államháztartásról
szóló
1992. évi XXXVIII. tv. a 100/K.s módosításakörébenncm érintia vtv. alkalmazásÍkörét.
Áláspontja szerintaz adatminőségét
az adatkeletkezése
idejénfennálló jogszabályokszerintkell
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megíté]ni,
így a közérdekbőlnyilvánosadatokjogszabiílyiváltozás nyománnem lehetnekutóbb
üzleti titokköÉbe tartozóinfomációk.
Utalt arra'hogy az alperesellentmondásosan
ítélimeg sajáthel}zetét,
mert a köztulajdonbanál]ó
gazdaságitársaságoktakarékosabb
működéséről
szóló 2009.éviCxXIl. tv' 1's a) ésc) poDtjajban
juftatásaira
fogla]taknakelegettévea honlapjánközzéteszia táEaság vezető tisztségviselőinek
vonatkozóinformációkat.
Az a]peles a biintetőeljárássofán keletkezettés a büntetóeljárássolán felhasználtadatok
nyilvánosságaközötti eltéIéslevonatkozó elsőfokú eljárás során kifejtett jogi áuáspontját
fenntartotta.
Az alperesfellebbezése
alaposa következők szerint.
A megyei bíróságmegállapította,
hogy az elsőfokj bíróság a jogvita eldöntéséhez
szükséges
bizonyítást
lefol,.tatta,
a tényáást teljeskörűen feltána,de az abból levontjogi következtetéseivel
a
megyeibíróságnemértett
egyet.
Az alperesifellebbezés
köÉben a megyeibíróságnakabba[kellettállást foglalnia,hogyaz alperes
(1)
Avtv.
19'5
az
bekezdésének
hatályaalá tanozógazdálkodószervezet.e,
s mint ilyen az Avtv. 2.s
4. pontja szerinti közérdekűadat, illetve a 2's 5. Pontja szerilti közérdekbőlnyilvános adat
kezelőjének
minősiil-e.
Az Avtv. 19'5(1) bekezdése
az állami va8y helyi önkolmán}zatifeladatot,valamintjogszabályban
meghatározottegyébközfeladatot ellátó szerv, vagy személykötelezettségévé
teszi, hogy a
feladat]<örébe
taltozó ü8yekben elősegítseés biztosítsaa közvéleménypontos és gyors
tájékoztatását,
5 a vtv. 19.5 (2) bekezdése
által meghatározonköIben erre irányuló igényesetén
hozzáférhetóvé
tegyea tevékenységével
kapcsolatos
legfontosabb
adatokat.
Az A\'tv. 19.5(l) bekezdése
éÍelmében
az egyébközfeladatotet]átószervekésszemélyek
körét
jogszabályhatározzameg, s az A\'tv.2.s 5. pontjaértelmében
kijzérdekbőlnyilvánossáadatot
csuDántöÍvénvirendelkezés
tehet.
Az elsőfokúeljáriásban
képviseltfelperesiálláspontszerinta felperes- közvetve á|lamivagyonna]
_ az állami vagyonlólszóló 2007éviCvI. w. hatiályaa]á tartozik,ígyaz
gazdálkodótársaságként
5'! (2) bekezdése
szerintiközfe]adatotellátó szer'"nekminősül, amelyaz 5.$ (1) bekezdése
alapján
az állami vagyonnalvaló gazdálkodásraés az azzal való rendelkezésre
vonatkozó közéIdekű
adamaknemminősÍilőadatokkiadásáraköteles.
A felperesi érveléshel}'tállóságánakmegítélése
a jogalkotói szándékfigyelembevételével
Iehetsépes.
Az állami vagyonról 5zó1ó 2007 évi CVI' tv. preambulumáhozfiízött miniszteriirrdoko]ásból
ki|űnik,hogya törvényaz Alkotmárry,a Ptk' é5az államháztartási
törvénysokbanellentmondásos
szabályaiszcrinti köztulajdonnakcsak egy részét
vonja a szabályozásikörébe,csak a szűkebb
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vettállami tulajdonnalfoglalkozik'
A törvénymegalkotásasorán a jogalkotótaz a szándék\'ezette,hogy a mégmindig igenjelentős
terjede]műállami vagyon- mely a közfeladatokkalnem áI]t arányban. csökkenjen,s hosszabb
távon tartósánaz állam tulajdonábanazon vagyonelemekmaradjanak,amet1'rrek
tekintetében
a
vagyonénékének
gazdaságpolitikai
ö megőrzése,
vagy a vagyontermészete,
vagy nyomós
érdek,
szemPontaz állami tulajdonban
tanásindokolja.
Mindez iránrnutatástad a joga]kalmazónakarranézYe'hogy a vagyontörvénytfugyi hatályáról
rendelkező 1.5 (1) és (2) bekezdéseinek
alkalmazásasorán az állami vagyon körét szűkítően
értelmezze.
A vtv' 1'5 (2) bekezdésének
c) pontjaértelmében
a törvényalkahnazásábaniállamivagyonnak
minősül az állam tulajdonábanlévő tagságijogviszony megtestesítő
illetveaz államot
értékpapír,
megilletőegyébtársaságirészesedés'
A törvénymellékletefelsoroljaazokata gazdaságitársaságokat,
amelyektartós áltamitulajdonú
társaságirészesedésekkel
működnek.
Az állami vagyonkörénekszÍíkítésére
fuány]lójogalkotóiszándékftgyelembevételével
az állami
tulajdonbanáIIó gazdálkodószervezetekkiizött nemnevesÍten
alperesnem tanozhata törvényi.s
(2)bekezdés
c) pontjánakhatályaalá, ígynenrmondhatóki, hogvaz alperesol-vanáIlamivagyonnal
gazdá]kodószeÍvezet'amely közfeladatotellátó szervkéntállami vagyonnalvaló gazdákodásra
vonatkozó,közéÍdekű
adatnaknemminősülőközérdekbő|n]'ilvánosadatokkiadásárakö(eles'
Ezt az alperesáItal is képviseltjogi á]láspontottámogatjaaz államházhnásról szóIó 1992.évi
xXXVU|. N. l00,4(.5
halályonkíujIhelyezése.
A 100/K.gtörvénybeikatását a 2008. éü CV. tv.-hezfűzött miniszted indokolásszerintaz a
jogalkotóiszándékvezérelte,
jelleggelrendelkeznilehessena gazdálkodó
hogykÍilönös vagyegyedÍ
szervezetútjántönénő közfeladatellátásról.A 100/K.g(5) bekezdése
rendelkezett
akként,
hogyaz
(1).(4) bekezdésben
foglaltak az államháztaltásköfébe ta ozó szelvezetektulajdonábaniálló
(részesedésével
működő) gazdálkodó szeryezetektekintetében
is irányadóak.A (6) bekezdés
mondtaki, hogy a MagyarÁllam, a helyi .jnl<ormányzat,
költségvetési
szerv,vagy közalapíwány
gazdasági
áIló
tÖbbségi
befolyásaa]att
társasága közérdekűadatoknyilvánosságárólszóló töNény
szerint.iközfeladatot ellátó szewnek, a nevébeneljáró személy,pedig közfeladatot ellátó
személ}'nek
minősül.
Többek közöft e törvényirendelkezéseket
helyeztehatályonkíVüla 2010. évixc. tv. 65.5-a.Az
jogalkalmazói
ehhezfűzött miniszte indokolásszerintazért,men a 100//K.!által megfogalmazon
szándéki)yenelőírásformájábannerí fudonmegvalósulni,torz,eset]eges
döntésihelyzeteket
szü]t'
Miután az Aht. 100/K'9a felperesiadatigénylés
időpontjábanmár nem vo]t hatályban,az alperes
helytállóanuta]tarra,hogya hatályol kídil helyezés
fotytál e külön jogszabátymár nemtekintette
közfeladatot ellátó szcn'nek a 100/K's (5) és (6) bekezdésében
meghatározottgazdálkodó
szervezeteket.
A jogalkotóújabbjogi noÍmáte köIben nemhozott'
Miután a fentiekre figyelemmelaz alperes az állami vagyonról szóIó 20o7. évi cVI. tv.

Komárom-EsztergomMegyei Bíróság
1.PÍ.20.361120|1]4.
rendelkezései
szelinti egyébközfeladatotetlátó szervneknem minősíthető,a személyesadatok
védelmérőlszóló 1992. évi Lxlll. &. r9'5 (1) bekezdésealapjiínnem minősÍilközérdekű
adatkezelőnek.
A felperesáltal becsatoltítéletek_ a Tolna Megyei Bíróság másodfokri hatiírozatánakkivételéveleltérőtényállásona]apulnakaz abbanelbírá]tjogvitiíka peüeli jogvita szempontjábótiÍeleviínsak.
A Tolna Megyei Bíróságmásodfokúhatározatahasonlóténybelialapokonn1ugszik'de az abban
foglalrjogiálláspontota megyeibíróságnemosztona,s az a perbelijogvitábankötő erővelnembír'
A felpeÍes
az el'őfokúítélet
megváltoztatása
éskeresetének
elutasítása
folytánpervesztes
lett,ígya
Pp. 78.5(r) bekezdése
alapjánaz alperesperrelfeLne lt költségeinekmegfizetésére
köteles.
A megyei bÍrósága jogi képviselőveleljáró alperesperköltségét
jogi
a
képviselőimunkadíj
összegévelmegegyezőenállapítottameg. A jogi képviselőmunkadíjátaz e]sőfohi eljáriísban
a
32n0o3.NII|.22.')
IM reldelet3's (3) bekezdése
alapjánháIomtiilgyalásióriámszámítottan
5.000'.
Ft/óramunkadíjfigyelembevételével
15'000,-FGban,mígaz másodfokúeljfuásbankéttáryyalási
órára számítonan2.500,-FíóIa munkadíjfigyelembevételével
5.000,-Ft-baÍlhatároztameg. A
másodfokúeljáÉsban fe]rne!ült ügF'édi munkadíj megállapításasorán alkalmazta a 32l2o}3'
(vlII.22.)lM rendelet3'! (5) bekezdését
is'
Tatabánya'2011.szeptember14.
dr. Mo|nár Andrea sk.
a tanácse]nöke
dr. Szabónédr. Komjáthy Gabriettask.
elóadó bíró
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dr, Mandel Edina sk,
megyeibÍó

