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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Dr. Polt Péter

Legfőbb ügyésznek,

„Milyen lépést kíván tenni az igazságügyi miniszternek is ellentmondó nyomozóhatósági

határozattal kapcsolatban? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

2017. július 24-én feljelentést tettem közérdekű adattal való visszaélés vétségének megalapozot t
gyanúja miatt . A tényállás arra mutatott rá, hogy a Volánbusz Zrt . közérdekű adatigénylésre adott
válasza — miszerint nem kötött szerződést a Vivienvíz Kft.-vel — ellentétben áll a Volánbusz felett i
tulajdonosi joggyakorló minisztérium által adott írásbeli válasszal — miszerint a Volánbusz Zrt .
4 .188 db 0,5 literes ásványvizet vásárolt a Vivienvíz Kit-t ő] .

Feljelentésemet azonban a Budapesti Rendőr-Főkapitányság arra hivatkozva utasította el, hogy
bűncselekmény nem történt, mivel bár tényszer űen megállapítható, hogy „eseti jelleggel” vásárolt a
Volánbusz Zrt. 268.500 Ft + ÁFA értékben a Vivienvíz Kft-től, de „kettejük között nincsen
szerződéses viszony, így az azzal kapcsolatos adatokat sem lehetett kiadni” .

Szerződéses viszonynak ilyen megszorított hatósági jogértelmezését látva K/l 7453 . számon kérdés t
intéztem Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez. Miniszter Úr megbízásából adott
államtitkári válasz alapján nyilvánvaló, hogy mivel az információs önrendelkezési jogról és a z
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény (a továbbiakban : Infotv .) nem határoz meg
önálló szerződés-fogalmat, így „értelemszerűen a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni” ,
mely szerint bármilyen adásvétel, legyen az eseti vagy rendszeres, szerz ődésnek minősül, így arra
az Infotv . hatálya kiterjed .

Az ügy alapjául szolgáló adatigénylésem egyébként nem a szerz ődés megismerésére, hanem a
felek között kötött szerződés lényeges elemeinek (ár, mennyiség, szerződéskötés időpontja)

l



megismerésére irányult, amely elemek nyilvánvalóan írásba foglalva rendelkezésre állnak aká r
a megrendelésrő l szóló e-mailben, akár a szállítólevélen, vagy a számlán .

Legfőbb Ügyész Úr válaszát elősegítendő , mellékletben küldöm a hivatkozott ügy tényállásána k
megállapítását segítő valamennyi, rendelkezésemre álló dokumentációt.
Mindezek alapján a Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25.) 7. cikkében biztosított
jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 124 . §
(1) bekezdése alapján az alábbi kérdéseket intézem önhöz :

1. Egyetért-e Miniszter űr kifejtett álláspontjával? Ha nem, miért nem ; ha igen, mi a
szakmai álláspontja a feljelentést elutasító határozattal kapcsolatban ?

2. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az igazságügyért felel ős kormánytag szakmai
álláspontja a nyomozóhatóságok munkája során következetesen érvényre jusson ?

3. Az ügy részleteiről hivatalból történ ő tudomásszerzésére, valamint az egysége s
hatósági jogalkalmazás el ősegítésére való tekintettel kíván-e nyomozást elrendelni a
hivatkozott ügyben? Ha nem, miért nem ; ha igen, mikor ?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2017 . október I1 .

Dr. Tóth Bertala n
országgyű lési képviselő (MSZP)
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IX. kerületi Rendőrkapitánysá g
Budapest ,
Haller u. 7-9 .
1096

Tisztelt Nyomozó Hatóság !

Alulírott dr . Tóth Bertalan (értesítési cím : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 .), a Volánbusz
Kizlekedési Zrt.-tál (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131 .) (a továbbiakban ; Volánbusz Zrt, )
igényelt közérdekű adatoknak a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseib e
ütköző módon történt nem teljesítése miatt, a Büntet ő Tárvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvény
220. § (1) bekezdése szerinti közérdekű adattal visszaélés vétségének megvalósítása alapo s
gyanújával az alábbiakban részletezett tényállás alapján

feljelentés t

kívánok tenni ismeretlen tettesek) ellen. Kérem a tisztelt Nyomozó Hatóságot, hogy indokaimra
tekintettel a nyomozást elrendelni szíveskedjék .

Indokolás

I. Az úav összefoglaló leírása

2017. július 3-án az információs őnr-endelkezési. jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi
CXII . törvény (a továbbiakban: Infotv .) 28. § (1) bekezdése alapján adatigényléssel fordultam a
Volánbusz Zrt.-hez, amelyben a következő adatokat igényeltem :

„Alulírott Dr. Tóth Bertalan (értesítési cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3), az

Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése és az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény (Infotx) 28. § (1) bekezdése alapján az
Infoty. 29. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérem részemre megküldeni a
kóvetkezS közérdekű adatokat:

A Volánbusz Közlekedési Zrt . (a továbbiakban: Volánbusz Zrt.) és a Vivienvíz Kg között kötött
szerződések adatai közül az alábbiak :

1. a szerződés kvtésének időpontja;

2, a szerződés tárgya, a szállítandó termékek mennyisége;

3. a Vgánbusa Zrt. által fizetendő ellenérté) valamint

4. a teljesítés határideje és a fizetési ütemezés . ”

A Volánbusz Zrt. a 2017 . július 21-én kelt, közérdekű adatok igénylésével kapcsolatban megküldött
levélre adott válaszában az alábbi tájékoztatást adta :

„A 2017. július 6. napján érkezett megkeresésében a Vivienvíz Kft . és a VOLÁNBUSZ Zrt .
között kötött szerződés adatait kérte megküldeni. Erre vonatkozóan t íjékoztatjuk, hogy
?'ársaságunknttk nincs szeryződése a kérdezett Kjl-vél. "



A Volánbusz Zrt . fentebb idézett közérdek ű adatigénylésre adott válaszában foglaltakkal szemben
ugyanakkor 2017 . július 21-én Volánbusz Zrt . felett a tulajdonosi jogokat kézvetett módon gyakorl ó
nemzeti fejlesztési miniszter képviseletében Dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m
államtitkára a K116338 . irományszámú írásbeli választ igénylő kérdésemre adott KC1633811 .
irományszámú válaszában arról tájékoztatott, hogy a Volánbusz Zrt. és a Vivienvíz között fennáll(t )
szerződéses üzleti kapcsolat, amelynek során a Volánbusz Zrt . 4.188 db 0 .5 literes palack
ásványvizet vásárolta Vivienvíz Kft-tál eseti megrendeléssel .

A kétféle válasz egyidej űleg nyilvánvalóan nem lehet igaz :

I . vagy nem vásárolt a Volánbusz Zrt . ásványvizet a Vivienvíz Kft-tő l és ebben az esetben a
két társaság között nem jött létre szerződés. Ebben az esetben a Volánbusz Zrt . valós
tájékoztatást adott, ugyanakkor Dr. Fónagy dános államtitkár a nemzeti fejlesztési miniszter
képviseletében félrevezető , valótlan tájékoztatást adott egy országgy ű lési képviselő részére;

2. vagy vásárolt ásványvizet a Volánbusz a Vivienvíz Kft-tő l, és akkor -- függetlenül a
szerződéskötés formájától – létrejött szerződés a két társaság között, amelynek eleme i
(szerződéskötés időpontja, szerződés tárgya, mennyiség, ellenérték, teljesítési határid ő,
fizetési ütemezés) közérdekű adatként a Volánbusz Zrt. adatkezelésében vannak. Ez utóbb i
esetben tehát Dr. Fónagy János államtitkár valós tájékoztatást adott az országgyűlési
képviselői kérdésre, míg a Volánbusz Zrt. eltitkolta a közérdekű adatok kiadását, ezzel pedig
megvalósulhatott a közérdekű adattal visszaélés bűncselekményi tényállása .

II . A, közérdekű adattal visszaélés tényállási elemeinek megvalósulása az Ü gysorán

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012. évi C. törvény 220. §-a az alábbi módon határozza meg
a közérdekű adattal visszaélés bűncselekményének tényállását :

„220.

	

(1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések
megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől ,eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen
a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget ,

b)közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve

c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,

vétség miatt két évig terjedőszabadságvesztéssel büntetendő'.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a közérdekű adattal
visszaélést jogtalan haszonszerzés végett követik el . ”

Az alábbiakban a törvényi tényállás egyes elemei megvalósulásának bemutatása következik a
konkrét ügy kapcsán .

11 .1 . A bűncselekmény alanya_
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A bűncselekmény alanyának közérdekű adatokat kell kezelnie, így az lnfotv. hatálya alá kell
tartoznia . A Volánbusz Zrt . 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság, amely a nemzet i
vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény (a továbbiakban : Nvt.) hatálya alá tartozik és a
nemzeti vagyon részét képezi. A Volánbusz Zrt, m űködése során állami feladatot
közfeladatként lát el, mivel a rábízott állami vagyonelemeket az állami vagyongazdálkodá s
szabályai szerint kell működtetnie. A Volánbusz Zrt . gazdálkodásával működésével
kapcsolatos adatok tehát egyértelműen az lnfotv. hatálya alá tartoznak

A Volánbusz Zrt . részérő l a feljelentés tárgyaként megjelölt cselekményt (az igényel t
közérdekű adatok kiadásának megtagadása, azok eltitkolása) kizárólag természete s
személy(ek) követhették el, tekintettel arra ., hogy a Volánbusz Zrt-nél a tényállá s
megvalósításának lehetőségét biztosító pozíciókat természetes személyek töltik be .

11 .2 . Az igényelt és eltitkolt adatok minősítése, közérdekű adat jellege

Az lnfotv. 3 . § 5 . pontja alapján közérdekű adat az állami vagy helyi tankormányzati feladatot ,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személ y
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásáva l
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső , bármilyen módon, vagy
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gy ű jteményes jellegéttíI, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre ,
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint agazdálkodásra, a megkötöt t
szerződésekre vonatkozó adat .

Így közérdekű adatnak minősülnek a Volánbusz Zrt. és a Vivienvíz Kft. között létrejött
szerződéses kapcsolat igényelt adatai .

II .3 . A közérdek ű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések megszegés e

Azzal, hogy a Volánbusz Zrt. nem teljesítette a fenti pontban kifejtettek alapján közérdekű
adatoknak minősülő adatok igénylés alapján történő kiadását, illetve eltitkolta a szerződése s
adatok kiadását, egyértelműen sérülték az lnfotv . rendelkezései, és megvalósul a Btk. 220. §
(t) bekezdés a) pontjának elsó fordulata szerinti elkövetési magatartás . Mindezek alapján a z
közérdekű adattal visszaélés bűncselekményének ezen tényállási eleme is megvalósul .

Tisztelt Nyomozó Hatóság !

Fentiek alapján ismételten kérem, hogy közérdek ű adattal visszaélés vétsége megvalósításána k
alapos gyanújával ismeretlen tettes ellen fenti tárgyban nyomozást elrendelni szíveskedjenek.

Feljelentésemhez mellékelem a rendelkezésemre álló, és a feljelentősben hivatkozot t
dokumentumokat, így különösen az alábbiakat :
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1, a 2017. július 3-án elküldött ktizűrdekű adatigénylésein másolatát ,

2. a Volánbusz Zrt . 2017. július 21-en kelt, közérdekű adatok igénylésével kapcsolatban
megküldött levélre adott válaszát,

3. a KJ16338. irományszámú írásbeli választ igénylő kérdésemet, és Dr . Fónagy János
államtitkár úrnak a KJ16338/1 . irományszámú válaszát .

Budapest, 2017. július 24 .

Dr. Tóth Bertalan
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Volánbusz Közlekedési Zr t.

Fekete Antal vezérigazgató

1091 Budapest, Üllői üt 131 .

D/2z.

	

adat igénylése

Tisztelt Vezérigazgató Jr !

Alulírott Dr . Tóth Bertalan (értesítési cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 .), az
Alaptörvény 39 . cikk (2) bekezdése és az információs önrendelkezési jogról 6S az

információszabadságtól szóló 2011 . évi CXII. törvény (lnfotv.) 28 . § (I) bekezdése

alapján az Xitl̀oty . 29. § (l .) bekezdésében meghatározott határid őn belül kérem
részemre xtxeglcr 1deni a következei kilzérdekú adttltkat :

l'

T•isztelflttel :

1 . A Ynlátrbusz Közlekedési Zrt. (a továbbiakban : Volá busz Zrt) és a Vivienvh
1(ft. klizött, kdtiitt szerződések adatai közül az alábbiak:

1 .1 . a szerződés kötéséinek i11őptm(}a;

1 .2. a szerződés tárgyra, a szállítandó termékek mennyisége;

1 .3 . a volűnbcrsz Zrt, általfizetendő ellenérték; valamint

1 .4. a tel,fesft6 határideje és a,fBzetési fitetrsezés.

Kérem, hagy adatigénylésemnek tt kézhezvételétől számított 15 napot belül
elektronikus adathordozón vagy az igényelt adatoknak a bertatrrn .tath@mszp.hu

elektronikus levélcímre történő megküldésével szlveskedjei eleget tenni .

Budapesti 2017. jtllius 3 .

Dr. Tóth Bertalan



MSZP.hu Mail kőzérdekíí adat igénylése

	

httpsálmai 1.góógle .carnlrnRiilu101?ai-2&ik=878afcf3d8&jsver- C

Tóth, Bertalan <bertalan.toth@mszp .hu >

közérdekű adat igénylése

Kommunikáció <Kommunikacio(volanbusz .hu>

	

2017. július 21 . 13:57
Címzett: "bertalan.toth rnszp.hu"'<bertaian .tothemszp .hu>

Tisztelt Dr. Tóth Bertalan !

A VOLÁNBUSZ Zrt . (székhely: 1091 Budapest, Üllő i út 131 ., cg . : 01-10-042156 ,
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága) részére küldött közérdekű adat
igénylése iránti kérelmével kapcsolatban az alábbi tájékozást adjuk :

A 2017. július 6 . napján érkezett megkeresésében a Vivienviz Kft . és a VOLÁNBUSZ
Zrt . között kötött szerződés adatait kérte megküldeni . Erre vonatkozóan tájékoztetjuk,
hogy Társaságunknak nincs szerződése a kérdezett Kft-vel .

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011, évi CXII .
törvény (a továbbiakban : lnfo tv.) 3 .§ 5 . pontja értelmében közérdek ű adat az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladato t
ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső , bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenü l
kezelésének módjától, önálló vagy gy űjteményes jellegétő l, igy különösen a hatáskörre ,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére
is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a müködést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerz ődésekre vonatkozó adat.

Az lnfo tv . 2$.§-hoz kapcsolódó indokolásának rendelkezései alapján az adat kiadására
vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, az adatkezel ő nem köteles az
igény teljesítése érdekében maga el őállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget
kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetben kell a törvény szabályai szerint
biztosítania .
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MSZRhu Maii - közérdek ű adat igénylése

	

https:/lmait :.google.com/maillu/0/?ui=2&ik=87sefc13d8dtjsver--E

Amennyiben jelen döntésünket vitatja, úgy az lnfo tv . 31 .§-ában foglaltak alapján jelen
döntés kézhez vételétő l számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (F őváros i
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u . 27 .) .

Lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (112 5
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22tc ., postacím : 1530 Budapest, Pf. : 5.) bejelentésse l
élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, ilyen esetben a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntés kézhezvételét követ ő 30 napon belül lehet
megindítani .

Tisztelettel :

VOLÁNBUSZ ZrL

Kommunikációs és Marketing Iroda

H-1091 Budapest

Üllő i út 131 .
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ORSZÁGG ÚLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
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Tisztelt .Emiik úr!

Az Alaptörvény 7, cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. (8) bekezdésérc, valamint az egyes házszabályi rendelkezésal íl szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124. § (l) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Dr. Seszták Miklós

nemzeti fejlesztést miniszter úrnak,

»Mennyi vizet vettek a Mának? »

címmel . Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter úrtól, azért t őle, mert az állami
vagyongazdálkodással és az állami vagyonpolitikával kapcsolatos kérdéseim vonatkozásában a
Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr!

A nyári időszakban több állami tulajdonú közlekedési társaság szokott ásványvizet biztosítani akár

alkalmazottai, akár utasai számára. Figyelemmel arra, hogy a volántársaságok biztosítják a legtöbb
település számára a közősségi közlekedés lehetőséget, szükségesnek látom megvizsgálni, -hogyan
készültek fel a minisztérium felügyelete alatt álló társaságok a nagyobb hőségekre. A kifejtettekre
tekintettel arra kérem a tisztelt miniszter urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1. Szerzbdésbcn állt vagy áll-e a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., a Dél- dunti.ntáli
Közlekedési Központ Zrt., az Észak-magysrorazági Közlekedési Központ Zrt ., az
Északnyugat-magyarorszfigi Közlekedési Központ Zrt ., a Közópkelet magyaröirsrági
Közlekedési Központ Zrt, a Középnyugat magyarot+szági Közlekedési Központ Irt.,
illetve a Volánbusz Közlekedési Zrt. olyan gazdasági társaságg4 mely részekre nyár i
védőitalt, palaokozott vizet vagy természetes ásványvizet szállt?

2. Amennyiben igen, mikor, mely szerződő féllel, mekkora szállitási mennyiségre, milyen
ellenérték fejében kötöttek szerződést milyen márkájú palaekozott vlz, illetv e
ásványvíz szállítására?

"tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2017 . július 3 .

	

.Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő (MSZP)
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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben foglalta k

Dr. Tóth Bertalan úr részére
országgyűlési képviselő

Budapest
Széchenyi rkp . 19 .
135 8

Tisztelt Képviselő úri

szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett „Mennyi vizet vettek a
Volánok?” című , K1I8338. számú kérdésére a hivatkozott törvény 42. § (2) bekezdése
alapján a következő választ adom :

A Volán-társaságok a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően 2017-ben is felkészültek a
nyári időszakban az ivóvíz szükséglet biztosításárai, melynek rendszerét általánosságban
belső szabályzatok rögzítik, különös figyelemmel az Országos Közegészségügyi Intézet
rendelkezéseire . Az utazóközönség számára alapvetően az autóbusz pályaudvarokon
elhelyezett árusító automaták adnak lehetőséget hűtött üdítőitalok és áSványvizek
vásárlására, azonban az országos tisztiföorvösl feladatokért felelős helyettes államtitkár álta l
elrendelt hőségriadó esetén a társaságok Ivóvizet is biztosítanak, A munkavállalók számára
a jogszabályokban elő írt ivóvíz és védő ital biztosítása eltérő módon történik. A vezetékes
ivóvíz mellett a társaságok minden esetben automatákkal vagy palackozott vízzel biztosítjá k
a munkavállalók számára a szénsavas víz vagy ásványvíz vételének ingyenes lehet őségét .

A társaságok ivófolyadék ellátására vonatkozó szerződéses és szerződés nélküli időszaki
eseti üzleti kapcsolatait a mellékelt táblázat tartalmazza .

Budapest, 2017 . július „21,”

Üdvözítettel :

Melléklet

PKF /48220 - 3 ( 2417-NFM
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Melléklet a K/16338 . számú írásbeli kérdésre adott válaszlevélhez .

Társaság
neve

Ivófolyadék blztasításáta ak
módja Szerződéses, lll .

szállító partner neve
Szerződött, szállított
mennyiség és értékMunkavállaló

krósxére
utasok
részére

KNYKK Zrt . Automatákkal Automatákka ÁGsea Coop Kit . (saját vfztlá16zatra kiitiitt)
25 .000,- Ft/automata +ÁFA
bérleti

	

és

	

karbantartási
általány díj

VOLÁNBUSZ
Zrt .

Automatákkal Külö n
járatokra
felcinkézett,
palackozott

WATÉRLAND Kft

	

' 3.000,- Ft/negyedév +ÁFA
karbantartási

	

díj,

	

1 .40ű,-
Ft/19 I baltan +ÁFA;
Szénsavpatron :
800,- Ft+ÁFAthó bérleti díj
2 .500,- Ft+ÁFA/db csere

CLEARWATER Kft . 1 .200,- Ft/1$ l ballon +ÁFA;
(autc)maták

	

javításával ,
üzemeltetéséve l
kapcsolatban szerződéssel
nem rendelkeznek, azokat
eseti

	

megrendeléssel
intézik)

Vivien Kft. 4 .188 db 0,5 l-es palack,
268 .500,- Ft + ÁFA, eseti
megrendeléssel

KMKK Zrt. Automatákkal Hálózati
ivóvíz
vételezés l
lehetőség

Alois

	

Dalimayr
Automaten Service Kft .

(saját vlzhátózatra köttitt)
megállapodás

	

alapjá n
külön

	

díjfizetés

	

nélkül
üzemeltet,

	

más

	

Ital

	

és
snagk

	

automaták
elhelyezése pllenében -

Ctearvwater Kft . 1200,- Ft/19 I balion +ÁPA ;

,Áldás"

	

Asvány-

	

és
Gyógyvíz Kft.

787,- Ft/1 91 ballon +ÁFA;
748,- Ft/21,5 I ballon +AFA;
21-es szikvíz 63, 7 Ft+ ÁFA;

Víg end Víg Bt . 450,- Ft/20 Í balion +AFA;
Hárusz-Cóffe 2011 Kit. 1 .200,- Ft/19 I bstkan +ÁFA ;
Aqüa Vitai Hungary Kft. 1 .4$0,- Ft/19 I bafion +AFA;

ÉNYKK Zrt . Automatákkal Paiackozott
ásványvíz*

Waterland Kft.
,

6.000

	

Ft/hó

	

+AFA
üzemeltetési általány díj +
1 .400,- Ft/19 I balión +AFA

Vivien lift. 900 db 1 I-es palack,
72.000,- Ft+ÁFA

SAKK Zrt. Automatákkal Palackozott
ásványvíz; '

Aíols

	

Dalimayr
Automaten Service Kft .

B .0100; Ft/hó +AFA áflalány
díj

Clearwater Kft. 1270,- Ft/19 I ballon +AFA
Kozák Kft. : Mizse 1 .020 db 11,5 t-es palack, ,

fi0.987 t- Ft + ÁFA;
Méta Kft . : Szentkirályi 1 .020 db 0,5 I-es palack,

93.735,- Ft + ÁFA

Unlver-Coop

	

Zrt. :
Visegrádi

960 db 0,61-es palack
59.932,- Ft + ÁFA

Lddl Magyarország Bt . : 1 .440 db 0,5 I-es palack,

Pvsi>acGr+ 1440 Budapest, Pf 1 Telr ísn. (06-1) 790 6806 E-matk janos,ranagyQ tm ggahu ~1: wvNV l ormany .hu



Iváfalyadék trlstosításfine k
Társaság

	

módja

	

Szerződéses, ill .

	

Szerződött, szállíttat
neve

	

Munkavállaló

	

Utasok

	

szállító partner neve

	

mennyiség és érték
k részére

	

részére

Bora-Ital Kft.: 8oraqua
~1~1

IM
. MKK Zrt .

	

Automatákkal

	

Hálózat
i iv,/óvi

z vételezés
i lehett5ség

	

3

DDKK Zrk .

	

Automatákkal -~^

	

A#ois

	

©aílmay
r Szikvízeltátás

	

Vendel

	

János

	

egyéni

	

Szerződéssel:
vállalkozó

	

27,5G Ft/I + Áfa
HAJDÚ-SZaDA Kft.

	

650,- Ftl21,ti1 hallani.

	

FA,
21-es PEJ' 7a ; Ft/db +ÁFA

Dasser 842 Kft .

	

511,8,-

	

Ft/21,5

	

1

	

tialk~n
+ÁFAs

*Az i 1-es kiszerelésű ásványvizet a pályaudvarokon diákmunkások tőtok ki az utasoknak hőségriadó
esetén .

**Megrendelés alapján hósegriadbrs vásárolt ásványvíz.

PcstEI(tim' 1440 Butl
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI SZERVE K

BŰNÜGYI FŐOSZTÁLY
BŰMOLllÖrÉSí OSZTÁLY

Szám: 0100011733-812017. bű.

HATÁROZAT
a	 feljeka

	

I utg a[t ir 1

A Büntető Ttlrvénykönyvról szóló 2012. évi C. törvény 220 . § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és
az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő adatigénylő elő l eltitkolással, vagy tájékoztatási
kötelezettségértek eleget nem téve elkövetett közérdekű adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt

dr. Tóth Bertalan által tett feljelentést a Be. 174. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel a
cselekmény nem bűncselekmény - a (2) bekezdés rendelkezéseire -

elutasítom.

A határozatot kézbesíteni kell:
I . dr . Tóth Bertalan e feljelentő - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 .
2. Budapesti IX, ker. Ügyészség

A határozat ellen a Be. 195 . § (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől
számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz lehet benyújtani .
Továbbá a Be . 195. § (2) bekezdése alapján a feljelentő - a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel -
nem élhet panasszal a feljelentés elutasítása miatt, ha a bűncselekménynek nem sértettje .

INDOKOLÁS

Dr. Tóth Bertalan 2017, július 24. napon keltezett levelében kijelentést tett a BRFK IX, kerület i
Rendőrkapitányságon, melyben előadta, hogy adatigénylés céljából 2017 . július 03 . napon keltezett
levelével a Volánbusz Közlekedési Zrt .-hez fordult, melyben kérte a Volánbusz Közlekedési Zrt, és
a Vivienvíz Kft . között kötött szerződés alapján a szerződés kötésének időpontjával, a szerződés
tárgyával, a szállítandó termékek mennyiségével, a Volánbusz Zrt . által fizetendő ellenértékkel, a
teljesítés határidejével és a fizetés ütemezésével kapcsolatos adatokat . A Veláánbusz Közlekedési
Zrt. a 2017, július 21 . napon keltezett válaszában tájékoztatta a feljelentő t, hogy a Társaságnak
nincs szerződése a Vivienvíz Kf .-vel. Eközben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2017 . július
21, napon keltezett levélben tájékoztatta a feljelentő t, hogy a Volánbusz Közlekedési Zrt . 4 .188 db
0,5 literes palack ásványvizet vásárolt a Vivienvíz Kft .-tói eseti megrendeléssel. Dr. Tóth Bertalan
feljelentéséhez esatoita a Volánbusz Közlekedési Zrt ., valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m
által küldött dokumentumokat.

A BRFK DC kerületi Rendőrkapitányság 2017. július 28. napon megküldte hatóságunknak dr . Tóth
Bertalan feljelentését, valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat . Hatóságunk 2017. július 28 ,
napon dr . Tóth Bertalan feljelentése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012, évi C. törvény
220 . § (1) bekezdés a) pontjába ütköz ő és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősü16 adatigénylő
elől eltitkolással, vagy tájékoztatási kötelezettségének eleget nem téve elkövetett közérdekű adattal
visszaélés vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen fetjelentéskiegészítést rendelt cl .

Cím: 1139 Budapest 1557 Postaflók : i l
Telefon : 443-5000/31-524; Fax : 443-5804131-326

e-mail : bufo.brPk@budapest.polloe.hu
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A feljelentéskiegészátés során megtekintésre kerültek dr . Tóth Bertalan feljelentéséhez csatal t
dokumentumok. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017 . július 21 . napon keltezett K/t 6338/1 ,
irományszámé iratában tájékoztatta dr . Tóth Bertalant, hogy a Volán-társaságok felkészültek a
nyári időszakban a ivóvíz szükséglet brztosttását^a, valamint arról is, hogyan biztosítják az ivóvize t
az utazók 4s a munkavállalók részére. Továbbá az irat utolsó bekezdésében szerepel, hogy " A
társaságok ivófolyadék ellátásra vonatkozó szerződéses és szerződés nélküli időszaki esett üzlet i
kapcsolatait a mellékelt táblázat tartalmazza" . A táblázatban a Volánbusz Zrt,-nál szerepel a
"szerződéses, illetve szállitó partner" elnevezésű oszlopban a Vivien Kft,, a "szerződött, szállított
mennyiség és érték" elnevezésű oszlopban a "4 .188 db 0,5 -es palack, 268 .500,- Ft + ÁFA, eseti
megrendeléssel" .

Hatóságunk megkereséssel élt a Volánbusz Közlekedési Zrt . Kommunikációs áss Marketing Iroda
felé, akik 2017 . augusztus 08 . napon keltezett válaszukban tájékoztatták hatíságunkat, hogy 2017.
évben eseti jelleggel 5 alkalommal, összesen 268.500 Ft értékben rendeltek összesen 4 .188 palack
0,5 literes kiszerelésű ásványvizet a Vivienviz Kft.-tél alkalmankénti szállítással . A rendelés

	

V

minden esetben eseti jelleggel történt, nem állnak szerződéses jogviszonyban az említett céggel ,
továbbá arról sincs tudomásuk, hogy a Volánbusz Közlekedési Zrt . felett a tulajdonosi jogokat
gyakorló MNV Zrt, a Társaságra nézve érvényes jelleggel kötött volna szerz ődést a Viveinvlz
KB.-vet . Továbbá tájékoztatták hatóságunkat, hogy dr . Tóth Bertalan 2017. július 03 . napon
keltezett levelében kifejezetten a Volánbusz Közlekedési Zrt ás a Vivienvíz Kit . között kötött
szerződés vonatkozásában kért adatokat, azonban mivel nem került sor szerzbdésktltésre a köt cég
között, ezért annak adatait nem tudták megadni a kérdez őnek .

A Büntető TiSrvénykönyvről szóló 2012 . évi C . törvény 220, § (1) bekezdés a) pontja alapján, aki a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével közérdek ű adatot
az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a bíróság jogerősen a közérdekű adat
közlésére kötelezte, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő ,

A bűncselekmény elkövetési tárgya a közérdekű adat. Az információs önrendelkezési jogról é s
infonnációszatsadságróí szóló 2011 . évi CXII . törvény 3 . § (5) bekezdése alapján közérdek ű adat az
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat forgalma alá nem eső,

bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy .gy

ű
jteményes jellegétő l . Különösen ilyen adatfajtának minősülnek a

hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységére, annak eredményességére
is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerz ődésekre vonatkozó adat,

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy Volánbusz Közlekedési Zrt . és a Vivienviz
Kit között nem áll fenn szerződéses jogviszony, a Vivienvfz Kft a Volánbusz Közlekedés i
Zrt .-nek minden esetben eseti jelleggel szállított palackozott vizet . A Volánbusz Közlekedés( Zrt .
dr. Tóth Bertalan elől nem titkolt el közérdekű adatot, mivel a feljelent ő a két cég között kötött
szerződésben szereplő adatokat kérelmezte, melyre a Volánbusz Közlekedési Zrt . tájékoztatta a
kérelmezőt, hogy a két cég nem áll szerződésben egymással.

Tekintettel a fentiekre a rendelkéző részben foglaltak szerint a feljelentés elutasításáról határoztam .

Budapest, 2017. augusztus "s25-".
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Érkezett 2017 S1912 1,

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY
határozat 124. § (I) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a Kormány tagjai feladat- és hatáskörér ől szóló
152/2014. (VI . 6 .) Karrn . rendelet 82 . § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a téma szerint hatáskörrel
rendelkező

Trócsányi László

igazságügyi miniszter úrhoz,

„Szerzá'dés-e egy adás-vétel? ”

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény (a
továbbiakban : Infotv .) alkalmazásának – választópolgári jelzések alapján látható – gyakorlati tapasztalata i
azt mutatják, hogy a törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek eltérően értelmeznek még jogi
alapvetéseket is. Ez a probléma nem csupán alapjogot korlátozhat, de az állami közigazgatási vag y
gazdasági szervezetek jogértelmezésének koherenciája is súlyosan sérül .

A hivatkozott problémának a magyar jogrendszerre gyakorlott hatására tekintettel arra kérem a tisztel t
miniszter urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésre :

1. Szerződésnek minősül-e egy adás-vétel? Ha nem, miért nem; ha igen, kimeríti-e egy ilyen
szerződés az Xnfoty . szerinti szerződés fogalmát?

2. Helyes-e az az adatkezelő i jogértelmezés, hogy az Infoty. szerinti közérdekű adatot csupán
írásbeli szerződés tartalmazhat? Ha igen, miért igen ; ha nem, akkor kőzpénz felhasználásáról –
bármilyen csekély összegben is – szóbeli szerz ődés érvényesen nem rendelkezhet?

3. Közérdekű adatnak minősülnek-e az Infoty . alapján egy Infotv. hatálya alá tartozó gazdasági
társaság által szóban kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó (szállítólevél, megrendelőlap,
teljesítési igazolás, számlán szereplő ellenérték, stb. . .), írásos formában rögzített adatok?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2017. szeptember 21 .

		

Dr . Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő (MSZP)

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

1
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Érkezett : 1017 OKT 06.

Tisztelt Elnök Ür !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében — Dr. Trócsányi László miniszter ú r
megbízásából ---- mellékelten megküldöm Dr . Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képvisel ő
„Szerződés-e egy adás-vétel?” című, K/17453. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.

Budapest, 2017 . október 6 .

Tisztelettel :

Kővér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Völner Pál

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2 . Telefon: (061) 795 3209 E-mell : pal.volnernim .gov.hu



IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: VII-PF/8512/201 7

Dr. Tóth Bertalan képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igényl ő „Szerződés-e egy adus-vétel?” című , KI17453. számú írásbeli
kérdésére — Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából — az alábbi tájékoztatást adom.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V . törvény (a továbbiakban: Ptk .) kötelmi jogról
rendelkező Hatodik Könyvében a 6 .58. § rögzíti, hogy a szerződés a felek kölcsönös és
egybehangzó jognyilatkozata, amelybő l kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és
jogosultság a szolgáltatás kővetelésére . A szerződés létrejöttéhez nem szükséges a dolog
átadása vagy más reálcselekmény, elegendő a felek akaratának kölcsönös és egybehangz ó
kifejezése. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, a szerz ődés létrejöttéhez
ajánlat tétele és annak elfogadása szükséges. Az ajánlat, szerződés megkötésére irányuló
szándékot egyértelműen kifejez ő , a lényeges kérdésekre kiterjedő olyan jognyilatkozat, amel y
ajánlati kötöttséggel jár. Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet
elfogadni . Elfogadó nyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető .

A szerződést csak akkor kell írásba foglalni, ha azt a jogszabály rendeli, vagy ha a felek
kifejezetten ebben állapodnak meg . Írásba foglaláshoz kötött szerződés megkötésére ajánlatot
és elfogadó nyilatkozatot is csak írásban lehet tenni . Az írásba foglaláshoz kötött szerződést
okiratba kell foglalni . Okirat alatt nemcsak papíralapú, hanem elektronikus okirat is értendő .
Ez utóbbi azonban csak akkor tesz eleget az írásbeliség kritériumának, ha fokozott biztonság ú
elektronikus aláírással és időbélyegzővel van ellátva. Ha a szerződés írásba foglaláshoz kötött,
akkor legalább a szerződés lényeges tartalmát írásba kell foglalni, és a szerződő feleknek az
okiratot alá kell írniuk.

A szerződésekre vonatkozó általános szabályokat követ ően a Ptk. Hatodik Könyvének
Harmadik Része sorolja fel az egyes nevesített szerződéseket, melynek keretében a Ptk. az
írásbeli kérdésben hivatkozott adásvételi szerz ődést a tulajdonátruházó szerződések egyik
típusaként nevesíti. Az adásvételi szerződés tehát a Ptk . 6 :58 . §-a szerinti szerződés, melynek
részletes szabályait a Ptk. XXXII-XXXVV. Fejezete tartalmazza .

Fbstacím: 1357 Budapest, Af . 2 . Telefon : (061) 795 3209 E-mait : pal.volrrer®im .gav.Mu



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201.1 . évi CXII.
törvényben (a továbbiakban : Infotv .) több mint harminc alkalommal szerepel a szerződés szó,
melyek közül több nemzetközi szerződésre, adatfeldolgozói szerződésre vagy közpénzek
felhasználásával kapcsolatos szerződésre utal. Mivel az Infotv . az értelmező rendelkezései
körében nem határozza meg a szerződés fogalmát, az Infotv. saját alkalmazására nézve a
szerződés fogalmát nem definiálja, így az Infoty . által említett minden, a Ptk. hatálya al á
tartozó szerződés vonatkozásában – az Infotv .-ben és a külön törvényekben szabályozot t
esetleges eltérésekkel — értelemszer űen a Ptk . vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni .

Az Infotv . előírásai a szerződés alakiságával kapcsolatban sem tartalmaznak elő írást, és
ugyancsak nem állapítanak meg a szerződések érvényességével kapcsolatos szabályt.

A közérdekű adat fogalmát az Infotv . 3 . § 5 . pontja határozza meg . E szerint »közérdekű adat :
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lév ő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem es ő ,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezeléséne k
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegét ől, így különösen a hatáskörre, illetékességre ,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;" .

Azok az adatok, amelyek ezen definíció valamennyi elemének megfelelnek, közérdekű
adatnak minősülnek. Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az ekként
közérdekű adatnak minősülő adatra valamely, az Infoty .-ben vagy ágazati törvényben foglalt ,
a megismerhet őséget korlátozó előírás vonatkozhasson, azaz önmagában a közérdekű adat
minőség nem szükségképpen jelenti az adott adat megismerhetőségét is.

Megjegyzendő , hogy a közérdekű adat minőség feltétele a »bármilyen módon vagy formában"
való rögzítettség, azaz a rögzített formában (legyen az írott vagy elektronikus, illetv e
esetlegesen képi vagy hangbeli rögzítés) való rendelkezésre állás hiányában az adat ne m
tekinthető közérdekű adatnak .

Budapest, 2017 . október 6 .

Tisztelettel :

Völner Pál

'ostaoim: 1357 B jdapeat. Pf. 2. Tehíon: (061 ) 796 3209 E-mail: pai vor~m.gov.nu
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