
Tisztelt F�városi Bíróság! 
 
Az Energia Klub Egyesület (1056, Budapest, Szerb u. 17-19., képv: Ámon Ada) 
meghatalmazott jogi képvisel�nk útján (Dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi 
Iroda – 2360 Gyál, K�rösi út 104.) a személyes adatok védelmér�l és a közérdek� adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 21. § (1) bekezdése alapján 
 

keresetet 
 
terjesztünk el� a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M�köd� Részvénytársaság 
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., továbbiakban: MOL) és Magyar 
Szénhidrogén Készletez� Szövetség (1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., továbbiakban: 
MSZKSZ, Szövetség) és az MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt. (1117 Budapest, 
Bocskai út 79., továbbiakban: MMBF)� ellen, és kérjük a T. Bíróságot, hogy kötelezze 
alpereseket az adatigénylésünkben megjelölt közérdek� adatok kiadására. 
 
I. 
2009. október 16. napján közérdek� adatigényléssel fordultunk a I. rend� alpereshez, melyben 
kértük, hogy küldje meg részünkre a MOL a Magyar Szénhidrogén Készletez� Szövetség 
(MSZKSZ), illetve az MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt. között a stratégiai gáztároló 
megépítésér�l kötött szerz�dés másolatát.  
 
2009. november 3. napján kelt és általunk 2009. november 9. napján átvett válaszában az I. 
rend� alperes megtagadta az adatszolgáltatást, mert álláspontja szerint a MOL üzletszer� 
gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságként nem lát el Avtv. szerinti állami, 
önkormányzati vagy egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot, továbbá a kért adatok 
tekintetében a szerz�déses partnerek felé titoktartási kötelezettség terheli.  
 
II. rend� alperes MSZKSZ-nek 2009. november 23-án küldtünk adatigényl� levelet faxon, 
melyben szintén a stratégiai gáztároló megépítésér�l szóló szerz�dés egy másolati példányát 
kértük az Avtv. alapján. Az MSZKSZ nem reagált az adatigénylésünkre. 
 
2009. december 9. napján mindhárom alperest�l kértük egy újabb, pontosított és 
hivatkozásokkal ellátott adatigénylésben a szerz�déscsomagot. Az adatigénylés (I. számú 
melléklet) a következ� volt: 
 
„2007. január 4. napján a MOL Nyrt. honlapján megjelent közlemény1 szerint a MOL és a 
Magyar Szénhidrogén Készletez� Szövetség és az Ön által vezetett MSZKSZ Biztonsági 
Földgáztároló Zrt aláírták a stratégiai földgáztárolóra vonatkozó hosszú távú 
szerz�déscsomagot. A sajtóközlemény szerint a „létrejött hosszú távú szerz�dés jelent�sen 
növeli a lakossági földgázellátás biztonságát. A megvalósuló beruházás 2010-t�l lehet�vé 
teszi, hogy ellátási nehézségek esetén a stratégiai tároló napi 20 millió köbméter gázt 
biztosítson a hazai ellátórendszer számára legalább 45 egymást követ� napon.” Kérem, hogy 
küldje el részünkre a MOL Nyrt. honlapján található információknak megfelel�en azon, több 
elemb�l álló szerz�déscsomag másolatát, amelyet a Magyar Szénhidrogén Készletez� 
Szövetség, a MOL Nyrt. és az MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt. írt alá 2007. január 3-
án a földgáz biztonsági készletezésér�l szóló törvény el�írásainak teljesítése érdekében.” 

                                                 
1 
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/mediaszoba/kozlemenyek/2007/a_mol_es_az_mszksz_alairtak_a_strategiai_fold
gaztarolora_vonatkozo_hosszu_tavu_szerzodest/ 



 
Erre a megkeresésünkre mindhárom alperes válaszolt, azonban mindegyik megtagadta az 
adatszolgáltatást. Az MSZKSZ és MMBF válaszait 2010. január 4. napján, a MOL válaszát 
2010. január 13. napján vettük kézhez (II. számú melléklet). 
 
II.  
A behozott k�olaj és k�olajtermékek biztonsági készletezésér�l szóló 1993. évi XLIX. 
törvény (továbbiakban Kt.) szerint 9.§ (1) bekezdése értelmében a k�olaj és k�olajtermék, 
valamint a földgáz biztonsági készletezését a Magyar Szénhidrogén Készletez� Szövetség 
látja el, melynek a MOL is tagja. A Kt. 9.§ (2) bekezdése szerint az MSZKSZ hatásköre a 
földgáz biztonsági készletezése. A 11.§ szerint az MSZKSZ feladata a földgáz biztonsági 
készletezésér�l szóló 2006. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott 
mérték� biztonsági készletképzés feltételeinek megteremtése és fenntartásának biztosítása, 
valamint az ehhez szükséges tárolók létesítése, m�ködtetése és fejlesztése. Az Fbkt. 3.§ 
értelmében az MSZKSZ köteles földgáz biztonsági készletet létrehozni és fenntartani, földgáz 
biztonsági készletet m�ködésre engedélyezett, m�szakilag ellen�rzött, a biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi jogszabályok el�írásainak megfelel�, olyan - a Magyar Köztársaság 
területén lév� - föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett 
földgáz mennyiségét meg�rizze és a felszíni gázel�készítést követ�en a szállítóvezetékre való 
betáplálásra alkalmas min�ségben biztosítsa. A 6.§ a.) pontja szerint a Szövetség biztosítja a 
földgáz biztonsági készletképzés feltételeit, a szükségessé váló beruházásban 
t�kerészesedéssel részt vesz.  
 
III.  
Az MSZKSZ kifejtette, hogy az Fbkt. 6.§-ban el�írt kötelezettségek a Szövetségre, mint 
önálló jogalanyra vonatkoznak, és közvetlenül nem keletkeztetnek feladatot a Szövetséget 
alkotó tagok, így a MOL Nyrt. számára sem. Ezért álláspontja szerint helytelen volt az az 
érvelésünk, hogy a MOL köteles a tározó megépítésében való részvételre. Ezt az álláspontot a 
MOL és az MMBF is osztja.  
Az MSZKSZ tagság a MOL számára kötelez�, mert a Kt. 10.§ alapján a „Szövetség tagjává 
válnak azok, akik készletezési kötelezettség alá es� k�olaja, illetve k�olajterméket hoznak be 
belföldi feldolgozás, értékesítés és felhasználás céljából.” Egy kötelez� tagságról van szó, 
ennyiben a Szövetség hasonlít a szakmai kamarákra. Ebb�l fakadóan a Szövetség törvényben 
el�írt feladatai – így biztonsági földgáztározó megépítése – terhelik a tagokat is, igaz nem 
közvetlenül, hanem a Szövetségen keresztül. Amikor tehát a a sajtóközleményben 
megfogalmazottak szerint a MOL, az MSZKSZ és az MMBF „ több elemb�l álló 
szerz�déscsomagot írt alá a földgáz biztonsági készletezésér�l szóló törvény el�írásainak 
teljesítése érdekében”, akkor egyértelm�en közfeladatot lát el. Nem állami, nem 
önkormányzati, hanem az Avtv. 19.§ (1) bekezdésében szerepl� jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatát látja el. Mivel mindhárom alperes mint szerz�d� partner szerepel a MOL. 
Nyrt. honlapján található sajtóközleményben, számunkra nyilvánvaló, hogy a kért adat 
tekintetében az Avtv. 2.§ 9. pontja szerinti adatkezelést végez.    
Emellett fontos szempont, hogy az MSZKSZ miniszter által jóváhagyott alapszabály alapján 
m�ködik, és a Szövetség felügyeletét a miniszter látja el. Egyértelm�, hogy az állam a 
gáztározó megépítésekor is komoly ráhatással van az üzleti döntésekre, ezért álláspontunk 
szerint az üzleti titokra hivatkozás alaptalan. Üzleti titok a Polgári Törvénykönyv értelmében 
a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 
amelyek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történ� megszerzése vagy felhasználása 
a jogosult jogszer� pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és 
amelyek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A 



meghatározás fontos eleme, hogy az üzleti titok mögött meghúzódó védend� érdeknek 
jogszer�nek kell lennie. Ebb�l a contrario az is következik, hogy például környezeti 
ártalmakkal kapcsolatos közérdek� információ nem zárható el üzleti érdekére történ� 
hivatkozással. Az adatszolgáltatást megtagadó válaszokból nem t�nik ki pontosan, hogy 
milyen jogszer� érdekeket sértene a szerz�dés nyilvánosságra hozatala. Üzleti titokra 
hivatkozás azért is különös, mert a kötelez� MSZKSZ tagság miatt az összes piaci szerepl� 
részese az ügyletnek, más vetélytársak pedig nehezen nyerhetnének hasznos információkat a 
dokumentumokból, tekintettel arra, hogy a gáztároló már megépült. A környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésr�l, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történ� részvételr�l 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény kihirdetésér�l szóló 2001. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: aarhusi 
egyezmény) 2. cikk 3. pontja értelmében a környezet elemeit érint� megállapodások, valamint 
a környezeti döntéshozatalban felhasznált költség-haszon, továbbá egyéb elemzések és 
becslések környezeti információnak min�sülnek. A környezeti információkhoz történ� 
hozzáférésr�l szóló 4. cikk 4. pontjának d.) alpontja értelmében a kereskedelmi és ipari 
információ bizalmas jelleg indokolhatja a környezeti információra vonatkozó kérés 
elutasítását, azonban az információszolgáltatás megtagadásának okai sz�ken értelmezhet�ek 
figyelembe véve az információ feltáráshoz f�z�d� közérdeket. Az üzleti titok szabályait 
felülíró közérdek több pontos jelentkezik. Egyrészt a földgáztároló komoly környezeti 
terhelést jelent. Másik fontos indok, hogy bár a tároló magánpénzb�l került megépítésre, a 
Magyar Energia Hivatal gázár-szabályozási iránymutatásai következtében a tároló építési és 
m�ködtetési költségei beépülnek a gázárba, amit a lakosok fizetnek meg.    
 
III. 
 
A fenti indokok alapján kérjük, hogy a tisztelt Bíróság kötelezze az alpereseket az 
adatigénylésben megjelöltek kiadására. 
 
A felek között közvetít�i eljárás nem volt folyamatban.  
 
A per személyi és tárgyi illetékmentes, továbbá az ügyben az Avtv. 21.§ (6) bekezdés alapján a 
bíróság soron kívül jár el.  
 
A F�városi Bíróság illetékességét az Avtv. 21.§ (5) bekezdése alapozza meg. 
 
 
2009. január 25.                                        Tisztelettel, 
 
                                                                              Képv.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tisztelt F�városi Bíróság! 
 
 
 
 
 
 

 
Energia Klub Egyesület felperes 
(1056, Budapest, Szerb u. 17-19.)  
 
képv: 

 
                                                                                    Dr. Baltay Levente 
                                                                                    Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda  
                                                                                    2360 Gyál, K�rösi út 104 
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MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló 
Zrt. (1117 Budapest, Bocskai út 79.) 
 
alperesek ellen 
 
 
 
 
Közérdek� adat kiadása iránt 


