
Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! 
 
 
Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (1056, Budapest, Szerb u. 
17-19., képv: Ámon Ada) meghatalmazott jogi képviselőnk (Dr. Baltay Levente, 2360 Gyál, 
Kőrösi út. 104.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 21. § (1) bekezdése alapján 
 

keresetet 
 
terjesztünk elő a Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, Pf.: 71 8803/10 hrsz., cégjegyzékszám: 
17-10-00113) ellen, és kérjük a T. Bíróságot, hogy kötelezze alpereseket az 
adatigénylésünkben megjelölt közérdekű adatok kiadására az Avtv. 21.§ (7) bekezdése 
alapján. 
 
I. A Tolna Megyei Bíróság 2011. április 27. napján kihirdetett 13.Gf.40.024/2011/4. számú 
ítéletével az alperest kötelezte a paksi atomerőmű bővítésével foglalkozó, ún. „Teller-
projekttel” kapcsolatos adatoknak (a projekt összköltsége, a projekt keretében kötött 
szerződések listája a szerződött összegekkel, illetve magukat a szerződések) a közzétételére. 
A jogerős döntés feljogosította az alperest arra, hogy a szerződések másolatán az azokban 
előforduló esetleges technológiai eljárásokra, műszaki megoldásokra vonatkozó adatokat 
kitakarja. Az ítéletnek az alperes álláspontunk szerint csak részben tett eleget, illetve újabb 
adatigénylés vált szükségesség a megismert információk alapján, az adatok tüzetes vizsgálata 
után ismételten közérdekű adatigényléssel fordultunk az alpereshez 2011. október 20. napján 
(I. számú melléklet):   
 

1. Kérjük, hogy küldje meg a Teller projekt keretében készített, Kiégett üzemanyag és 
radioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó stratégiát! 

2. Kérjük, hogy kitakarások nélkül küldje meg a Megvalósíthatósági tanulmányt 
(tekintettel arra, hogy a megküldött verzióban kitakarták a költségekre vonatkozó 
11., illetve a finanszírozásra vonatkozó 12. fejezet, továbbá a 8. és a 117. oldal, 
valamint a tanulmány 1. melléklete is hiányzik a megküldött anyagból). 

3. Magyarázatát kérjük továbbá, hogy a Megvalósíthatósági tanulmány megküldött 
verziójában miért nem egyeznek az oldalszámok a tartalomjegyzékben szereplő 
oldalszámokkal! 

4. Kérjük, hogy küldje meg az ACCENTURE Kft.-vel kötött, 9940061844 számú 
szerződésben meghatározott feladat eredményét, azaz az ACCENTURE Kft. által a 
korábban elkészített tanulmányok lerövidítésével elkészített kommunikációs célú 
anyagokat. 

5. Kérjük, hogy küldje meg az ACCENTURE Kft.-vel kötött, 4500147761 számú 
szerződés 

a) 3.2.2. pontjában meghatározott 

• projekttervet („Projekt terv/munkaterv a meglévő projekt 
alapító okirat alapján”); 



• prezentációt („Prezentáció, mely az atomerőmű létesítés 
politikai elfogadását segíti”); 

• a „Miniszteri előterjesztés véleményezése” pontban 
meghatározott dokumentumot; 

b) továbbá, a 3.3.2 pont A, B, C alpontjaiban meghatározott elemzéseket, 
dokumentumokat: 

• elemzés a társadalmi-gazdasági hatások értékeléséről 

• üzleti modell ellenőrzése; 

• kockázatelemzés. 

6. az ING Bankkal kötött, 450014976 számú szerződés 1. mellékletében szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontja által meghatározott 
formátumban elkészített dokumentumokat. 

7. az ING Bankkal kötött, 4500184441 számú szerződésben meghatározott feladatnak a 
szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok eredményeképpen született 
dokumentumokat. 

8. a BME NTI-vel kötött, 4500145181 számú szerződés 1 pontjában lévő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

9. a BME NTI-vel kötött, 4500145179 számú szerződés 1. pontjában szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

10. az ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.-vel kötött, a 4500145168 számú szerződés 1. 
pontjában szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 7. pontjában előírt 
módon elkészített dokumentumokat. 

11. VEIKI Zrt.-vel kötött, a 4500145170 számú szerződés 1. pontjában szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 5. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

12. A SOM System Kft.-vel kötött, a 4500146466 számú szerződés 1. mellékletében 
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon 
elkészített dokumentumokat. 

13. A KFKI AEKI-vel kötött, a 4500146430 számú szerződés 1. mellékletében szereplő 
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon elkészített 
dokumentumokat. 

14. Az ETV-Erőterv Zrt.-vel kötött, a 4500146803 számú szerződés 1. pontjában 
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6. pontjában előírt módon 
elkészített dokumentumokat. 



15. Az Esplanade Hungary Tanácsadó Kft.-vel, kötött, a 4500156988 számú szerződés 
2. pontjában szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 4. pontjában előírt 
módon elkészített dokumentumokat. 

16. A megküldött dokumentációk (szerződések, Megvalósíthatósági tanulmány) alapján 
a PA Zrt. munkavállalói is szerepet kaptak a projektben. Munkájuk ellenértéke 
hogyan került elszámolásra, ha nem a Teller projekt keretein belül?  

17. Hogyan számolták el a lerövidített, közérthető kiadványok, illetve további promóciós 
anyagok elkészítéséhez szükséges költségeket (Vincze Bálint és esetleg mások 
munkája, nyomtatási költség stb.), ha nem a Teller projekt keretein belül? 

 
II. Az adatigénylésünkre törvényes határidőn belül nem érkezett válasz.  
 
Az alperes gazdasági társaság elismert vállalatcsoport nem uralkodó tagja. Az MVM Csoport 
uralkodó tagja a Magyar Villamos Művek Zrt., amely nevesítve van az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény (Vtv.) mellékletében, mint tartós állami tulajdonú társasági 
részesedésekkel működő társaság. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 55. 
§ (1) bekezdése szerint a számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves 
beszámoló készítésére köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az a részvénytársaság, 
amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik 
(ellenőrzött társaság), egységes üzleti céljaik megvalósítására uralmi szerződés kötése útján 
elismert vállalatcsoportként történő működésükről határozhatnak. Az alperes az MVM 
Csoporthoz tartozik, amelyben a többségi állami tulajdonban álló Magyar Villamos Művek 
Zrt. gyakorolja az uralkodó vállalatot megillető tulajdonosi jogokat. Az alperes tehát közvetett 
módon állami tulajdonban álló gazdasági társaság. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.001/2009/3. 
számú ítéletében az MVM Zrt.-ről közérdekű adat kiadása iránt indított eljárásban már 
jogerősen kimondta, hogy a vagyontörvény alapján az MVM Zrt. közfeladatot ellátó 
szervezetnek minősül, ezért alkalmazandóak rá az Avtv. rendelkezései.  A Vtv. 5. § (1) 
bekezdése szerint közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és 
az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. A (2) bekezdés 
kimondja, hogy az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy 
személynek minősül. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére az Avtv.-nek a 
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 
már hivatkozott Tolna Megyei Bíróság által jelen peres felek között hozott ítélet rámutatott 
arra, hogy az alperes az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény felhívott jogszabályi 
rendelkezései [1.§ (1) bekezdés, 5.§ (2) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés, 7.§ (1) és (2) bekezdései] 
szerint értelmében az atomenergia szigorúan jogszabályok által meghatározott módjából 
kifolyólag olyan speciális tevékenység, amelynél fogva az alperes közfeladatot ellátó 
személynek minősül.     
A fentiekből következően az alperes az Avtv. hatálya alá tartozik, és terheli az Avtv. 19.§ (1) 
bekezdése által előírt tájékoztatási kötelezettség: az állami vagy helyi önkormányzati 
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy a 
feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és 
annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek 
felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - 
személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles 
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  
 



A Vtv. 5.§ (2) bekezdése és Ptk. 81.§ (3) bekezdése miatt a közpénz felhasználásával 
kapcsolatos adatok nem titkolhatóak el. Az atomerőmű bővítésével kapcsolatos Teller projekt 
keretében kötött szerződések közfeladat ellátása során közpénzzel történő rendelkezést jelent, 
ezért az általunk kért adatok mindenki számára megismerhetőek.  
 
III. A fenti indokok alapján kérjük, hogy a tisztelt Bíróság kötelezze az alperest az 
adatigénylésünkben foglalt információk és dokumentumok kiadására az Avtv. 21.§ (7) 
bekezdése alapján. 
 
A felek között közvetítői 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 Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét az Avtv. 21.§ (5) bekezdése alapozza meg. 
 
Budapest, 2011. november 30.                                          Tisztelettel: 
                                                                                                   Képv.: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Szekszárdi Városi  Bíróság!    
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia Klub Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ felperes 
(1056, Budapest, Szerb u. 17-19.)  
képv: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
keresete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, Pf.: 
71 8803/10 hrsz., cégjegyzékszám: 17-
10-00113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közérdekű adat kiadása iránt 

 


