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A MAGYAR KOZTARSASAG NEVfBEN !

A F6virosi BirdsAg

a dr Pelle Andrea iig)'v€d (l137. Budapest, Szent lstvdn kitrut 2.) 6lral k€pviselr

ZOLD RriDI6 Kht. (2113. Erd6kertes, Szdltisoru.58.) felperesnek

a dr Fillinger Gy<irgy tigyv€d (1065. Budapest, Podmaniczky u. 6. IV7.) 6ltal kepviselt

M0SORSZOLGALTATTISI ALAP (1052. Budapest, Vrici u. l6lD.) alperes ellen .

kijzerdeki.i adat kiadrisa iiint inditott perdben meghozta a kitvetkez6 :
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A b[osrtg kdtelez az- alpercs! bogy 15 napon bellil adja ki a feheresnek a.szabad R5di6k
Magyarorszigi Szervezete 2006. ivi egyedi tdmogatesakdnt megiGlt .JCs kttzitssdgi r6di6zist
el6segit6 progarn lebonyolitisa" trilgni (3,6 milli6 forint dsszegt) prilydzat iratait. i

A bir6sig kdtelezi az alperest, hogy 15 napon belil fizessen meg a felperesnek 20.000.-Ft, azaz
bfszezer forint perkdlt#get.

A le nem r6tt 21.000. -Ft, azazhtsmnegyez€r forint illet€ket a Mag,ar AUam viseli..

Az itilet ellen a kdzbesitest6l szarnitott 15 napon beliil van helye fellebbezesnek, melyit enndl a
biros6gnril kell h6rom pdlditryban el6terjeszteni.

Fellebbezes eseten a F6v6rosi it6l6tdbla el6tt a jogi k€pviselet t6telez6.

A fellebbezisi hauirid6 lejafia el6n a peres felek kdrherik, hogy a fellebbezest a nrdsodfokf bir6seg
Li(gyalason kiviil biralja el.

Ha a fellebbezds csak a perkottsdg iagys6gi\t4 vagy viselds6re, a teljesitdsi hat6rid6re, vagy az
6llam 6ltat el6legezett kdltsdg visel€sere vonatkozik, illet6leg ha a fellebbezes csak az ltdlet
indokold$ eller i:.::.i:rl, bt:r.'1;.il: fi! k{rlieri, hogy a fellebbez€st a mfuodfokri bir6sdg
t irgyalason birrilja el.



I N D O K O L A S

A felperesi,\rllaqznri egyesiilet 2007. m6jus l6-rin elektronikus iton kt z.rdekii adatkdrdssel
9..91t1 az gRTl-hez, amelyben a S1l!ad.- Rridi6k Magyarorszigi Sr"*"""t" ,A kis kozr,sseginidi i-^t 916..ti,5 program lebonyolitdsa'. targyr, azbfff d-ttal egyediteg kedveandnyezen
p6lydzati dokumenrrici6 kiad6set k6ddk. A,megkere#sre dr Bata Gy"drgy a Miisorszorgriitatdsi
Alap igazgat6 helyettese 2007. mrijus lTtn keh vdlaszreveldben rligatt, amelyet szintdn
:l:kbonil(us ulon-kiildtek meg a felperesnek. Trijdkoaadsriban a kdrelmet elutasirotra. Ebben aztkdzdlle. hogy az ORTT. a Miisorszolgdlblesi Alap ds a r.dmogatotr ktjzirn jogvrszony. potgdri jogi
tartalmt, az harmadik fehe nem tartozik. Kdzdlte aa is, hog/a ldtrejon Emlgatasi szerz6dds 6.3.
po:tja ]dg:iti lztt hgey a tiimogat6 a szerz6ddsset kapcsotatlan tudomrisrira j utott mrnAen adatot esinform6ci6t iideti titokk€nt kezel ds 6riz m"g u "r".rid€" f"n illdsa alatt dj;t tovet6en is. Azt is
kdztilte, hogy a miisorszolg6ltatasi alapnak a- oRTT 6rrar j6vdhagyott p6lyaztatrisi szab6llzatriban
az szerepel, hogy a tiinogat6k a p6lyezatot ds annak tartalrnit bizalmasan kezelik €s arr6l harmadik
szemdlynek csak meghatdrozott kijrben adhatDak felvilegositlist. A valaszlevdlben az szerepel, hogy
a_felperes.kerds6vel forduljon a trimogatott sze*ezpttez" vagyis a Szabad Rridi6k Magyarorszi;i
Szervezet€hez.

A felperes a vdaszt nem tal6lta kieldgit6nelq ezdrt keresettel fordult a bir6sdghoz, amelyhez a
kereset 2007. jinius 4-dD erkezen meg. A felperes Allrspontja az volt, hogy a k6rt adat kdzdrdek{
aoanax mtnoslit. Az ada&er€s elurasitdsa ellentdles az Avtv rendelkezdseivel.

Az O*TT 
J(drf 1 ryr9s eljaras megsziinretds€t. Eliiadt4 hogy a Miisorszotgdltatasi Alap rinrill6 jogi

szemClynek mindsiil, igy az ORTT szemdly€ben a felperes issz alperestjjOlt meg. Ea kOvet6ln-a
felperes,a per els6 trirgyal6s6n 2007. jrilius 2-an az ORTT_I, mint aiperesi a perb6l elbocsdtotta 6s apert a lv{iisorszolgaltatrisi Alap alperes ellen kdrte fol}tatni.

A felperes m6dositott keresetebe[ a Mlisorszolgdltauisi Alap alperest kdrte a kdrt adat
kiszolgdltatiisam. Alldspontja szerint egyertelm{en toxtd"Lt udutnut ,nin6sul a szabad Mdi6k
Magyarorszigi Szervezetenek adott tamogalis, illetve az arra vonatkoz6 prily6zati anyag. A felperes
rill6spontja az volt, hogy az 1992. €vi LXIII. Tdrv€ny hat6lya kiterjed az alieresi szervezetre is. A
kdrt adat tehet kdz€rdekii adatnak mindsiil, annak kiad6s6t az atieres €rGmben nem tasadhatta
volna meg.

Az-alperes a kereset teljes elutasitds6t kdrte. Elstidlegesen yit^tta a,'., hogy a kitzdrdekff adatok
nyifv6nossrigirol sz6l6 rdrvdny hatiilya ar6 ta.-j,o'i szervezetriil renne sz6 Jalperes eset€ben. Ezen
tfilmen6en vitatta ad, holy az alpereshez a tiirvdnyes hararid6n beliil hadlyos kdrelem €rkezett
volna. Az alperes elitadla ad is, hogy rillispontja szednt az adott tiim;gatas nyijtasa nem
kiiltsdgvetdsi fonrisb6l tdrt6nt, ezdrt ezen okb6l sem kiizerdekii adatrdl, vagy kdzerdekb<ii nyilvrinos
adatr6l van szo. Arra az esete, ha a bir6seg ezen jogi dlhspontot nem fogaind el, az alpere; el6adta
azt is, hogy a p\lyfuat anyaga 6rdemben iizleti titoknak min6si. . U;lt arra is, hogy az adoft
paly6zatban a kisktizdssdgi redi6zist el6segft6 komplex program lebonyolir6s6trak terve szerepel,
amely a tiimogatott szervezet szellemi term6ke, amelyet a palyivati t6mogat6s feltdtelei;ek
ismeretdben a t6mogatott szervezet ugy nyijtott be, hogy annak a tudat6ban volt, hogy a
prilyaztat6si szab'lyzat rendelkezdsei a harmadik szemily szimr4ta tiirtdn6 nyilvrlnossagra hozatalt
kifejezetten kizAd6k.

A bir6sdg a felperes kereset6t alaposnak trl6lta.



A peres felek all6spontjAra figyelemmel a bir6srignak alapvet6en abban a k€rddsben kellett el6sz6r
6lhst foglalnia, hogy az alperes az 1992. 6vl LXIIL rdrvdny szem€lyi hatdlya ali tartozik-e vagy
sem. Az Alkotmany 2. $. (1) bekezddse ertelmdben a Magyar Kozrfusasrg ftiggetlen, demokratikus
jog6llam. A 8. $. (l) bekezdese drtelm€ben a Magyar KiiztArsas6g elismeri az ember serthetetlen 6s
elidegenithetetlen alapvet6 jogait, ezek tiszteletben tartAsa €s v6delme az 6llarn els6 rendii
kdtelessege. A 61. g. (l) bekezddse ertelmdben a Magyar Kdztd(sasAgban mindenkinek joga van a
szabad v€lemdnynyilvanitisr4 tovabba arr4 hogy a kiizerdekii adatokat megismerje, illetdleg
tedessze. Az 1992. dvi LXII. tdrvdry (tov6bbiakban Avtv) l. $. (l) bekezd€se rigy rendelkezik,
hogy a tdrviny cdlja amak biztosiiis4 hogy - ha e ttirvinyben meghatarozott jogszab6ly kivetelt
nem tesz - szem€lyes adataval mindenki rnaga rendelkezzen ds a kttzedekff adatokat mindenki
megismerhesse. A ttirvdny hatilydr6l az 1/A. $. (l) b€kezddse rigy rendelkezik, hogy az aMagyar
KozLtsaseg terUlet€n fol)'tatott rninden olyan adatkezeldsre is adatfeldolgozrsra kiterjed, amely
tem€szetes szemdly adataira vonatkozik, valamint amely kiiz6rdekt adatoi vagy kttzerdekb6l
nyilvAnos adatot taialmaz. A 2. g. 4. pontja ertelmdben ktizerdekii adat az 6llami vagy helyi
onkomdnyzati feladatot, valamint jogszab6lyban meghal6rozott egy€b kitdeladatot elht6 szerv
vagy szemdly kezel6s6ben 16v6, valamint a tevdkenysegdre vonatkoz6, a szem6lyes adat fogalma
al6 nem esii, b6rmilyen m6don vagy form,iban ldgzitett inform6ci6 vagy ismeret, ffiggetleniil
kezel€s6nek m6dj6t61, dn6ll6 vagy g1rtjtem6nyes jellegetttl. Az 5. ponJ szerint kdz€rdekb6l
nyilvAnos adat a kdzddeKi adat fogalma ali nem es6 Einden olyan ada! adelynek nyilvrinossigra
hozatalfitvagy tnzzifgrhet6v€ tetel€t tdrveoy kitzerlekb6l elrendeli. A 8. pont szerint adat}:ezqll az
a termdsz€tes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem€lyiseggel nem rendelkez6 sznvez,et, aki, vagy
amely az adatok kezeldsenek c€lj6r meghatiro?z4 az ad^tkezElesre vonatkoz6 ddnt€seketfieghozz
€s vdgrchajtja, v^gy az {ltala megbizott adatfeldolgozoval v6grehajtatja. A 19. 6. (l) bekezddse
dftqlmdben az 'llani vagy helyi dnkormrinyzati feladarot, valarnint jogszab6lyban meghatarozon
egyeb kdzfeladatot ell6t6 szerv vagy szemdly a feladatkitrdbe tartoz6 iigyekben igy kiiltinitsen az
rillarni ds tinkormrinyzati ktiltsegvet€$e 6s annak vdgrehajt6sitt4 az 6llami €s dnkorm6nyzti
vagyon kezeldsdre, a kdzp6nzek felhasanrildsfua 6s az erre kdtoft szerz6ddsekre, a piaci szerepldk, a
magen szervezetek 6s szem6lyek r€sz6re kiiliinleges vagy kizrir6lagos jogok biztositlisira
vonatkoz6an - kijteles el6segiteni €s biaositani a kitzlelemdny pontos €s gyors trijdkozj|atAsin. A(2)
bekezd6s dltelmdben az (l) bekezddsben meghatirczott szervek rcndszeresen elekhonikusan vagy
miis m6don kitzze teszik, tovebb6 erre ininlrl6 igdny eset€n a 20. $. rendelkezdsei szerint
hozz6f€rhet6vd teszik a tevdkenysdgiikkel kapcsolatos legfontosabb - igy kiilitnitsen a hariskitriike,
illetdkessdgtike, szervez€ti fel€pit€siike, szakmai tevdkenysdgtikre, annak eredmdnyess€g6re is
kiterjedti drtekel€s€re, a birtokukban 16v6 adatfajli&ra 6s a miikdddsiih6l szol6 jogszabrilyoka
valamint a gazddlkodiisukra vonatkoz6 - adatokat. A fjdkoztatis m6djrit, a vonatkozo adatok kiirdt
jogszab6ly is meg6llapithatja. A (3) bekezd6s rendelkezik arr6l, hogy az adat megismerds€nek
milyen lttrv€nyes korl6tai lehetnek. A (6) bekezd6s erblmdben a k6z6rdekii adatok megismeresdvel
6s nyilvanoss6gaval <isszefugg6sben az iizleti titok megismerds€re a polg6ri Tiirvenykttnyvben
foglaltak az ir6nyad6k.

A 20. $. (l) bekezddse 6rtelm€ben a kdzerdekii adat megismerdsdre brirki sz6ban, inisban vagy
elektronikus uton - ig6nyt nFjthat be. A (2) bekezdes drtelmeben a kdzdrdekii adat megismerdsdre
irritryul6 igdnynek az adatot kezel6 szerv az igdny tudom6sfua jutdset kiivetii legrdvidebb idii alatt,
Iegfeljebb azonban 15 napon beliil tesz eleget. A (4) bekezdds drtelm6ben ha a kdzerdekii adarot
tartalmaz6 dokumentum az igdnylii Altal meg nem ismerhetii adatot is tartalmaz, a miisolatokon meg
nem ismerhet6 adatot felismerhetetleruld kell terui. A (6) bekezdds dltelmdben az isdny
teljesitdsdnek megtagadiisrirol, annak indokaival egyii$ 8 napon beliil inisban vagy amennyibe; az
igdnyben elektronikus levelezdsi cimdt kiizitlte - elektronikus uton drtesiteni kell az ig6nyl6t. A 21.
$. (l) bekezddse drtelmdben ha a kdzerdekff adatra vonatkoz6 igdn)'t nem teljesitik, az igdnyl6 a
bir6s6ghoz fordulhat. A (2) bekezdds 6rrelm6ben a megtagadas jogszerfisdgdt 6s megalapozoftsegdt



17 adatot kezel6 szerv kdieles hizonyitani A (3) bekezdis drlelmiben a pen a megraeadas
kitzl6sdt6l, illetve ermek elmaradiisa eseren a 20. g. (2) bekezdds6ben megharirozott hatririd<i
eredm6nytelen elteltet6l szimitott 30 napon beliil kell a szerven beltl az ellen a szerv ellen kell
meginditani, amely a kdn felvibgositrist megtagadta. A (?) bekezd€s alapjAn amemyiben a biros6g
a kdrelemnek hel)'t ad,trairozatfuban az adatkezelti szervet a k6t kddrd;kn adat kttzldsdre korclezi.

A bir6s.ig Allaspontja szerint az eredetileg megjelent ORIT alperessel szemb€n a felDeres a
tiirv€nyes hattuid6ben tedesaene elti a kereserCr. tovribbri a pp. 64. g. (2) bekezd€se alapjrin
tiirvdnyesen tiident a Mtsorszolg6ltarisi Alap perbevonrisa, ezdrt a bir6s6g a keresetet drdemben
vizsgrilta. A bir6sig ne'I' talalta helyiill6nak az alperes azon €rvel€s€t, hogy a tiirvenyes hat6rid6n
beliil a kerelem nem erkezett volna meg az alpereshez, hiszen a kdrelem el6tsrieszt€s6nek
ma*napjdn az alperes kipvisel6je v6laszolta meg a kerelmet €rdemben, tehrit aligha feltdtelezhet6
az, hogy a k6relem nem jutott volna el az alperes k€pvisel6jdhez.

Az 1996. ivi I. Tiirveny 32. g. (l) bekezddse szerint az ORIT az Onziggyfflds felii$/elele alau 6.116
ttn6ll6 jogi szemdly, amely a kdltsdgvet€si szervek gazd6lkodrisira vonatkom szabalyok
ertelemsz€rii alkalmaza$ival gazdrilkodik, ide drtve, hogy sz.iml6ig a Magyar Alamkincstrir vezeti.
A testilJet kitlts€gveGsdt az Orsz{ggyiilds 6n6ll6 ttirv€nyben, a 77. g. (3) bekezddseben
meghatjrczott fomisok tert€re, a 84. g. (2) €s (3) bekezddse szrrinti keretek k626ft hagyja j6vii. A
m€diatiirvenyen behll az alperesi szervezebe vona&oz6 rendelkezes€k a mtsorszolefltatis
L4.tnogatisdnak rendszere fejezetben keriiltek elholyezisre. A 77. $. (l) bekezddse dnelni€ben a
MfisorszolgaltatAsi Alap olyan elkiilitnitett pdnzalap, amelynek feladata a kdzszolgAhti
miisorszolgAltatiis, a kiizmiisor-szolgiiltat6, a nem nyeresdgdidekelt miisorszolgdltat6, a
ktizszolgalati miisorok 6s miisorszimok tiimogatiisa, a kultrira meg6rz6se 6s tov6bbfejlesztdse, a
milsorok soksziniisegdDek biztositiisa, valamint az e tdrvdnyben meghalimzott egy6b feladatok
ttmogattsa. A (2) bekezdis d(elmdben ̂ z Alap eszkdzei kiz.ir6lag az e titrvdnyben meghatiirozott
c€lokra hasznrilhatok fel. A (3) bekezd€s sorolja fel az Alap fon6sait, kijelitli ebben a kdrben a
mtsorszolgriltatiisi diiat, a palyig,ati dijat, a milsorszolgdltatAsi szerz6d€sszegdsi ktjtbdrt €s
kriddritdst, a birsAgot, az iizembentart6si dijat, valamint az e cimen az itllurt ilt?d etahny, illetve
kiegdszitds form6j6ban foly6sirand6 kitlts€gvet€si hozzijArul6st, valamint az dnk€ntes befizetdseket.
A (4) bekezdds drtelm€b€n az alapba titrtdn6 iinkentes befizet€s kitz€rdekii kdtelezettsdgvrillal6snak
min6sill. Az (5) bekezd€s rigy rendelkeik, hogy az alapot az ORTT kezeli. Az Alap jogi szem6ly.
Sztunl j|t a Magyar Allamkincsrir vez.eti. Az a/Lap 6ves kdlts€gverdsdt - a 32. S. (l) bekezdise
szerint iinall6 tiirvdny mell€kletekdnt - az Orsziggyiil€s hagyja j6ve.

A bir6s6g a 77. $. 6rtelmezdse alapjan egydrtelmiien alra a jogi kdvetkezretdsre jutott, hogy az
alperes az 1992. dvi LXI . Tdrvdny alkalmazr4sa szemportj6b6l jogszab6lyban meghalrrozott
egyeb kitzfeladatot ellet6 szervnek min6siil. Az 1996. 6vi I. Tdrv€ny 77. g-a ugyanis egy€rtelmiien
k<izszolgdlati miisorszolgdLltates, kiizmiisor szolg6ltat6, nem nyeresdgdrdekelt mtsorszolgaltat6,
valamint a kitzszolgelati misorok 6s miisorszAmok tiimogatdsdt, a kultira megiirzesdt 6s
tov6bbfejlesztdsdt, a mffsorok soksziniis€g6nek biztositiiset i4a el6 az alperes szimera. A bir6seg
szerint ezek a feladatok nem vitathat6an kitzfeladatnak min6sillnek. Ehhez kepest a bir6sAg
rillispontja szerint sulytalan az az alperesi 6rvel€s, hogy az alperes kiilts€gvet€se Dem kiizvetleniil a
kdltsegvetesb6l szirmazik. A bir6sdg szerint az alperes egy6rtelmiien nem profit-orientelt
gazd6lkod6 szervezet, hanem egydrtelmiier kttzfeladatok ellatesara iilamilag ldtrehozott
szervezetnek miniisiil. Az A!,rv €rdemben nem a kttltsdgvetdsi forr6sok feletti rendelkezdst ida el6
alapvetd ismdrvkdnt. A bir6s6g ilyen kitriilmdnyek kiizdtt egydrtelmiien arra a kiivetkezterdsre
jutott, hogy az alpercsi szervezet kiideladatot ellet6 egy6b szervezetnek min6stil. A bir6seg ritgziti
azt is, hogy az alap kdltsegvetis€t a Magyar Kttzt6.sasdg Orsziggyiildse 6llapitja meg. Az is
megallapithat6 a tdrvdny alapj6n, hogy ugyancsak kddeladatot elldt6 szerv ^z ORTT a



Miisorszolgeltatrisi Alap kezel6je is. A bir6sdg szerint ilyen m6don az alperes egydrtelmten ̂ z
1992. €vi LXIn, tdrvdny alapj6n adatkezel6nek mindsiil, igy kdteles a kiizeidekii adatokat arra
irin}11l6 kdres eseten nyilvrinossigra hozni.

Az alperes eldadta azt is, hogy erdemben a kdrt adat iizleti titoknak min6stil. A Ptk. 81. $. (2)
bekezd€se €nelmCben iideti titok a gazdas6gi tev6kenys€ghez kapcsol6d6 minden olyan t€ny,
inform6ci6, megoldAs, amelynek nyilvinoss6gra hozatal4 illetve illetektelenek Altal tdnCnd
megszerzese vagy felhasznilisa a jogosult tdbbszdri gazdasegi, penziigyi, vagy piaci 6rdekeit
s6rtend vagy v€szelyeztetnd €s amelynek titokban taltdsa drd€k€be! a jogosult a sziiks€ges
intdzkeddseket m€glette. A (3) bekezdds drtelmeben nem min6siil iideti titoknak az allami 6s a
helyei tinkomrinyzati kailtsdgvet€s, illetve az eur6pai kdzdssdgi timogaris felhasmrilisrival
kiiltsegvet6st eimt6 juttatessal, kedvezn6nnyel, az 6llami 6s dnkorninyzati vagyon kezel6sevel,
birtoklasaval, haszndlatrival, hasznositds6val, az azzal val6 terdekezessel, andft megterheles€vel,
az ilyen vagyon €rinl6 b6rmilyen jog megsz€rzes€vel kapcsolatos adat, valamint az az adiat,
amelynek megismereset vagy nyilv6noss'gn hoz,fzJin kiilitn titrveny kitzerdekb6l elrendeli. A
nyilvrinoss6gra hozatal azonban nem eredm€nyezheti az olyan adatokioz - igy kiiliinosen a
technol6giai elj6nisokra a miiszaki megoldrisokr4 a gy6rtlsi folyamalokr4 a munkaszervezisi 6s
logisztikai m6dszereke, tovribbd a know-how-ra vonatkoz6 adatoklDz val6 hoz6f€r€st, amelynek
megismer6se az iizleti tevdkenysdg v6gzese szempontjib6l ardnytataD s€r;lmet okozna, felt€ve
hogy az nem akadrilyozza meg a kdzCrdekb6l nyilvrinos adat megismeresdnek lehet6s€gdt.

Az alperes rdsz€r6l el6adt6k, hogy a bels6 szabalyzatok el6irjaft a p6lyAzatok anyagdnak titokkdnt
tondnd tdrtin6 kezeldsdt ds a palylLz6k is ermek tudateban teszik meg nyila&ozataikat. A bidseg
6llrispontja sze nt a bels6 szab'lyzatok nem lehetnek ellentdtesek a tiirvdnyi rendelkezesekkel. A
blr6s6g szerint elre frgyelemmel az alperes kijteles a kirt adatot kiszolg6lrahi, ezert a bft6s6:g az
Artv 21. S. (7) bekezddse alapj6n a rendelkezii rdsz szerint hatarczott. Sziiksegesnek tartja
ugyanakkor a bir6srig egydrtelmiien rdgziteni azt, hogy kdzdrdekii adat nyilv6nossegahoz ffiz6dd
jogot sem lehet vissza€ldsszeriien gyakololni, nem lehet ezen jog gyakorlAsa arla szolgdl6 eszkiiz,
hogy a felperes r€szer6l p€ldAul a konkurencia konk€t megold,isi javaslataihoz, konlsdt iideti
elkepzel6seihez hozzrif€rhessen. Ennek megfelel6en amennyiben erre vonatkoz6 adatot t^rt^lmaz a
prilydzati anyag, armak kttzl€se kttr6ben alkalnazAal6 az AvN 20. $. (4) bekezddse, vagyis az ilyen
tartalmi adatok az iratok mdsolatlnak kiaddsa soriin felismerhetedennd tehet6.

A birosag a pervesztes alperest kdtelezte a pe*dltseg visel€sdre a Pp. 78.S. (l) bekezddse alapj6n,
amely ajelen esetben a felperesi k€pvisel6 jogi kdpviseleti munkadijAt jelenti, amelyet a bir6s6g a
32/2003.(ylll.22.) lM szimri rendelet alapj6n 6llapiton meg.

Miu6tan az eljanAs az 1990. dvi XCIII. titrv€ny 57. $. o/ pontja alapjan illetdkmentessdget 6lvez, ezirt
a le nem ron kereseti illetdket a Magyar Allam viseli.

Budaoest. 2007. november 15.

dr. Palaki Arp6d s.k

A kiadmdny hiteleiil:

[,ju"d-/".i

tanicselniik


