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A Szekszárdi Törvényszék a DI. Baltay Levente
Io4. szám ) által |épvise|t EnergiakJub Szak]
{glp"''t (1056- Budapest, Szerb u. r7-r9. szám alatti székheiyű) felperesnek,- a
'v-ir4qi Hajdú Ü$.védi lloda (1031 Budapest, Nánasi út 42lB' s;ám, ügyintéző; DI'
Hajdú]cisztina ügyréd) által képviselt Paksi Átomerőmíí 2rt' 17o3o Fáks, sso37r
hrsz. alatti székhelyű) atperes ellin közérdekú atlat kiadása iránt indított'peréb"ón
a Szekszárdi V-árosi Bítőságz7.G,4o.o77l2o11/5. számú ítélete ellen az alperei által 7.sorszám alatt benÉjtott fellebbezés alapján eljáwa meghozta a kör'etkező

vÉGZÉsT!

A tönényszék a valosi bíróság ítéletét hatályon kívül hetyezi, és az elsőfokú bíróságot
a per újabb targyalására és újabb határozat hozatalára utásítja;

a felp'eres és az alperes másodfoltu pelköltségét személyenként 34.ooo _ 34.ooo,-
azaz (Harmincnégyezer.harmincnég1'ezer) forintban megállapífia.

A t égzés el1en Íellebbezesnek hei1e nincs'

INDOKOLAS:

.4.... lelleres' zorr. október 19' napján kelt, alperes részére ajánlott postai
küldeményként 2011' októbel zl. napján kézbesített adat i3ényléóében' m;jd a
Szekszárdi Városi Bírósághoz zorr. december 2. napján érÉezótt keresetébón a
személves adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról sz óIó t99z. éi
IxlII' törvény (továbbiakban: Av. tv.) 21. 5 /z/ bekezdése alap1ál az alperestől az
alábbi dokumentumok kadasát kérte:

r./ ATeJler-projekt keretében készített, Kiégett üzemanyag és radioakív hu]]adékok
el}rel5'ezésére r'onatkozó stlatégiát.

2./ Kitakalások. nélkül a Megvalósíthatósági tanulmán}t (mivel a megktildött
r erzió.ban kitakafták a költségeke vonatkozó 11., i]]etve a finanszllozasra
vonatkozó 12' fejezetet, továbbá a 8.és a rr7. oldal, valamint a tanulmány r. sz.
melléHete is hiárryzott a megküldött anyagból).

3./ Fe]peles kérte annak magyalázatát, hogy- a Megvalósíthatóságí tanu]mányban
Ti-é+ -neT. egyeznek az olda]számok a tatalomje8yzékben taláibató
o]da]számokkai.
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4./ Az ACCENTURE Kft.-vel kötött, 9940 061844 számú' szevődésben meghatározott
feladat eredmén1'ét ' azaz az ACCENTURE Kft. által a korábban elkészített
tanulmán5'ok lerör,'ídítésével elkészített kommunikációs céIú an1.agokat'

5./Áz ACCENTURE Kft..\,€l kötött 4500147761 számú szerződés
a. / 3.z.z. / pontrában meghatáIozott

- plojekt ten'et (,,projel.t terv/munkaterv a meglévő projekt alapító okirata
aiapján'');

- prezentációt (,,pfezentáció, mely az atomelőmű 1étesítés politikai elfogadását
segíti'');

-a ..miniszteti előteljesztés réleményezése,' pontban meghatározott
dokumentumot;

b'/ továbbá a 33'2.l pont A'' B'' C. alpon!ában meghatározott elemzéseket.
dokumentumokat:
-  p l p m l á .  q  , r . q . l q l m i - o - ? r ] . < ; o i  h l r i . . L  Á . l Á t o  á : ó r á

- üzleti model] el]enőrzésel
- kockázat e1emzés'

6.1

7./

B. l

Az ING Bank]ia] kötöti 4500149:6 számú szerződés r.7, pontjában szereplő
feladatspecifikácíó értelmébeD' a szerzódés 6'/ pontja által meghatalozotl
formátumban elkészített dokumentumokat'

Az ING Bankkal kötött 45oo18444r számú szerződésben n-reg}ratáIozott
feladatnak a szerződés z./ pontjában meghatáIozott feladatok eredmén1'gk{ppgn
szriletett dokumentumokat.

A BNIE NTI-r'el
feladatspecifikáció
dokumentumokat.

g./ A BME NT1-vel
{^] .  J^+^.^^lí : ] ' ' : .  ̂l  ̂r c r4u4r .PcL l r r^drru

dokumentumokat.

kötött '15oo14518r számú szerzódés 1'/ pontjában 1érő
édelmében, a szerződés 5./ pontjában előíIt módon elkészített

kötött 4500145179 számú szerződés r'/ pon!ában lér'ő
n e.ol i: módon el}ipszi l . i iucr  J , /  vu l ' r loua l

1o./Az ERBE Energetika Mérnök lroda Kft.-r,el kötött, a 4500145168 számú
szerződés r./ pontjában szeleplő feladatspecifikáció értelmébe\ a szerződés 7.f
pontjában előíIt módon elkészített dokumentumokat'

11./ A\E]KI Zft.-vel kötött, 45oo14517o számú szerződés r./ pontjában szereplő
feladatspecifikáció értelmében a szerződés 5./ pontjában előíIt módon elkészített
dokumentumokat,

12./ A soM sYsTEM Kft'-vel kötött, 45o 0146466 sziÚ11í sze|ződés r. mellékletében
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6'/ pontjában előírt módon
e]készített do]'-umentumokat.

l3'/ A K-FKI AEKl-ve] lötöfl. a 45oo|4b430 számú szerződés r. mel]é]detében a
szerzódés 6./ pontjában előíIt módon elkészített dokumentumokat.
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14.l Az Er!y'-E!őterr zt.-vel kötött, 450046803 számú szeÜődés r./ pontjában
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6./ pontjában e]őírt módon
elkészített dokumentumokat.

15./ Az Esplanade Hungary Tanácsadó Kft.-vel kötött, 45oo156988 számú szerződés
2./ pontjában szereplő feladatspecifikáció értelmében a szerződés 4./ pontjában
előírt módon elkéSzített dokumentumokat.

16./ A megküldött dokumentációk (szerződések, Megvalósíthatósági tanulmán1)
alapján a PAZft. munkal'ál]alói is szelepet kaptak a projekiben' Munkájuk
ellenértéke ho5ran keriilt e]számolásra, ha nem a Teller-projekt keretein belij]?

t7./}togal számolták el a leröüdített, közérthető kiadványok, il]etve további
promóciós anyagok elkészítéséhez szükséges költségeket (Vincze Bálint és esetleg
mások munkája, nyomtatasi költség, stb.), ha nem a Tellel-plojekt keletein
be]ül?

Alperes a perben 2012. december r5. napján benyújtott beadványában bejelentette,
hogy a felperes kereseti kérelmében fogla]t adatszolgáltatást a zott. november z9.-én
keIt. felperes a]ta] 2011. december 5' napján át\'ett levele, és anuak r-3. alatti
mellé|]etcsoportjábal fe1sorolt dol:rrmentumok átadasa ú!án teljesítette. mellékelr'e
a teijesített adatszolgáltatlás ilatan'agát.

Az alpelesi teljesítés körében előteTjesztett felperesi előkészítő irat és a felperesnek a
tárgyaláson lögzített, az egyes kereseti pontoktól egészben, illetve részben elálló
nyilatkozatai alapján a városi bíróság a keresettel érvényesített igények közül az r., 3 ',
8., 11., 16./ pontokat érintően egészben;

a 1o'/ pont alatti igény körében, kivéve az 1., 2., és 5. részfeladat teljesítését igazoló
dokumentumokat;

\'alamint a 13. sorszám alatt benÉjtott igény körében _ kivéve a Megvalósíthatósági
tanulmány és a típusválasztást me8alapozó jelentést _ a felsorolt kir'ételeket
meghaladó részben a pert megszüntette'

Az elsőfokú bíróság a fennmaradó kereseü igények he11'tadással történó e]bírálása
mellett ítéletében kötelezte az alperest, hogy r5 napon belűl a felperesnek adja ki az
alábbi adatokat:

kitakarás nélkül küldje meg a megr'alósíüatósági tanulmáryt;

az ACCENTURE Kft.-vel kötött 994006|844 számú szerződésben meghatározott
feladatok eredményeként elkészült, az ACCENTURE Kft. atal a kolábban elkészített
tanulmányok lerövidítésével elkészített kommunikációs célú anyagokat;
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az ACCENTURE Kft.-vel kötött 45oo147761 számt! szerződés
a.3.2'2./ pontjában meghatáIozott
plojektten'et (plojeltterv/munkaterv a meglévő projekt alapító okirat atapján)
prezentációt (prezentáció, mely az atomerőmű létesítés politikai elfogadását segíti)
a,,miniszteri előtetjesztés véIeményezése'' pontban me8hatáIozott dokumentumot
b.3'3'2./ pont A., B., C'/ alpontjaiban meghatározott elemzéseket, dokumentumokat:
elemzés a |ársada]mi.gazdasági hatások értékeléséről
üzleti modell el]enőrzése
kockázat elemzés.

Az ING Bankkal kötött 450014976 számú szerződés r' me1léldetében szereplő
feladatspecifikáció éftelmében, a szerzódés 6'/ pontja által meghatározott
formátumban elkészített dokumenfl,mokat;

az ING Banklia] kötött 45oo184141 számú szerződésben meghaáiozott t,eladair:a1i a
szerződés z'l pontjában meghatarozott feladatok eretiménr eképoen :zLile.reit
dokumentumokat:

a BfIE )iT1.r'el kötött 45oo145179 számú szerződés r'/ pontjábal szereplő
feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 5./ pontjában előírt módon eikészített
dokumentumokat;

az ERBE Enelgetika Mérnök Iroda Kft'-r'el kótiitt, a 4500145168 szánú szerződés r'/
pontjában szereplő feladatspecifikáció értelmében a szerződés 7./ pontjában előíIt
módon elkészített dokumentumok köziil az l', z' és 5./ részfeladatra r.onatkozó
dokumentumokat:

A soi\{ sYsTEM Kft'-\-e1 kötött. a' 4500116466 számú szerződés r' mellék]etében
szereplő feladatspecifikáció éItelmében, a szerződés 6./ pontjában e]őírt módon
elkészített dok.umentumokat;

a KFKI AEKI."€I kötött, 45ooq643o számú szerződés l. me}lékleiében szereplő
feladatspecifikáció éÉelmében a szerződés 6./ pontjában előíIt módon elkészített
dokumentumok közűl a Megvalósíthatósági tanulmán1t és a típus\'á]asztast
maoa]ann"Á ia ] . .+Á"t '

az ETV-ERŐTERV Zrt.-vel kőtött, a 450046803 számú szevődés 1./ pontjában
szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés 6./ pontjábal előírt módon
elkészített dokumentumokat;

az Esplanade Hungary Tanácsadó Kft.-vel kötött, a 4500156988 számú szerződés z./
pontjában szereplő feladatspecifikáció értelmében, a szerződés +'/ ponüában előírt
módon e]készített dokumentumokat.
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a Tellel-projekt keretén belül a lerör.idített, közérthető kiadványok, i]]etve további
promóciós anyagok elkészítéséhez szükséges költségek (Víncze Bálint és esetleg
mások munkája, nyomtatási költség, stb.) elszámo]ására vonatkozó
dokumentumokat, illetve amennyiben ezen költségek elszámolása nem a Teller-
plojekt keletében történt, atkol az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat.

Az elsőfokú bíróság ítéletében a pelkö]tségben való lratározathozatalt mellőzte;

megállapította, hogy- az e}járásí illetéket az állam viseli'

Áz elsőfokú bíróság ítélete indokolásában a módosított kereseti kérelem és az alperesi
ellenkérelem kollátai között elsődlegesen az alperesnek a per megszüntetéséIe
irányuló kérelmét úzsgálta, amely körében a per alatt becsatolt postai tudakozvány és
adatigenylő levél tartalma alapján megállapította, hogy a felperes az Av . Iy. 21'. 5 l3/
bekezdesében meghatározott kelesetindítási hatáIidőt az alperes zott. október zr'-i
tudomásszerzése alapján, továbbá aZ Á1'. tv. 20. $ /z/ bekezdésében meghatározott
határidó eredmén1telen elteltéIe tekintettel Dem mulasztotta el.

A módosított kereset jogalapját i]letően az elsőfokú bíróság egészben osztotta a
felperes azon jogi áltáspontját, hogy az alpeles, mint az MlTu csoport nem Üalkodó
tagja a gazdasági társaságokról szóló zooó. évi IV. tv. 55. g /1/ bekezdése szednti
j ogriszonr' alapjál az f[\a{ ZIt., mint tartós ál1ami tulajdonú tarsasági részesedéssel
működő gazdasági tarsaság meghatarozó befol]rísa alatt á'1l, és mint ilyen, közvetett
módon állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak minősíthető, amelybó1
következően az állami vagyonró| szólő zoo7. évi cl,'I. tv. (vtv.) 5. g /zl bekezdése
szelint, mint az állami vasronna] gazdálkodó, vagr azzal rendelkező személy az Av. tv.
szerinti közfe]adatot ellátó szemé\mek minősüi, ekként pedig a felperes által
kérelmezett adatok, mint közérdekű adatok kiadásám vonatkozó kiitelezettséee az Av.
tv' 19. s / | / és /2/bekezdése alapján az alperesnek fennálJ;

tekintettel arra is, hogy az atomenergiáról szóló t996. évi OÓ.I. tórvénybői fo\óan
ellátott tevékenysége fo\tán _ annak speciális jellege okán _ is közfeladatot et1átó
személ1nek minősül;

figyelemmel a peres felek között közérdekű adat kiadása iránt korábban folyamatban
volt perben a Tolna Me5lei Bíróságnak a Szekszárdi Városi Bíróság
27.G.4o,o79/2o|o/l4. számú ítéletét me8változtatő 8.GÍ.4o.o24l2o11/4. számű
ítéletében részletesen kifejtett jogi álláspontra is'

Az elsőfokú bíróság ajogalap alperesi útatasa körében nem fogadta el az alperes azon
álláspontját, mely szerint a Vtv. 1. g /z/ bekezdésében, va]amint a Vtv. e' S-ában
meghatáIozott szabályok alapján nem minősül állami vagyont kezelő, azzal
gazdálkodó szewezetnek, így a vtv. 5. ö /z/ bekezdésének hatálya az alpelesle nem
terjed ki, közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli, a pert megelőző
adatszolgáJtatásnak csupán a felek közötti e5rüttműködés jegyében tett eleget.
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Áz elsőfokú bíróság nem fogadta el az alperes azon álláspontját sem, hogr az
alperesnek a bírósági tárg.r,alást megelőzó adatszolgáltatására figrelemmel a felek
közötti vitatott ténykérdésekben is állást kell foglalnia, az ehhez kapcsolódó, az
alperest terhelő bizonltás lefo\tatása meilett'

Az eisőfokú bíróság álláspontja szerint a közérdekű adatok kiadasa iránti perben a
bíróságnak jogkérdésben ke]l állást foglalnia, abban, hogy a kíadrri kéft adat
kózérdekűnek, és az adatkezelő közfe]adatot ellátó szen'nek számít-e;

emel]ett az eljárás soron kívüli jellege alapján a bíróságnak nem feladata annak
vizsgálata, hogy a keresetlevél benyújtását követően az alperes a megismerni kért
adatok közül a perindítást követően melyek vonatkozásában teljesíteti;

ezt a kérdést a véglehajtás körébe tartozónak minősítette'

Az ítélet eilen az alpeles teljesztett eió fellebbezestl

elsód]ege""n aZ ilélel meg\ a] lo^ at uisát. a kereset eluiasítását és |elpere'
perköltségben maraszta]ását kéne. '{1peres másodlagos fellebbezési kérelme az
elsőfokl ítéletnek az eljaras lén-r-eges szabál1ainatri megsértésén alaprrló hatál1.on
kír'iil helyezésére és az elsőfokú bíróság új eljárasra utasítasára irán1dt.

Alperes fellebbezésében a közérdekű adatszolgáltatási kötelezeüsége jogalapjának
hiányát a Vt\,'. r. $ /z/ bekezdésében, valamint avr:{' 3, s l1/-/2l bekezdésében írt
rendelkezések értelmezéséIe alapította, a Vti'. Preambr:1umfua]< indokolasában
foglaltaka alapítottan hiratkon'a arra is. hog1. a \/h.. a jogalkotoi szándék szerirrt
csak a szúkebb éftelemben \'ett ál]ami tu1ajdorural foglalkozik és az állami i-a5-ont
ennek rnegfelelően a Vh.' szempontjából szűken es nem kiterjesztően kel1 éftelmez1i'

Alperes állaspontja szerint a Yt\'. 1. s /2/ bekezdése alapján megaJlapíüaió. ho$' az
alpeles tekintetében nincsen ol1'an állami r'ag1onna} minősr ő r'ag;onelem. amel1'
felett aZ alpeles a vtv. 3. s /z/ bekezdése alapjan jogokai g} aiiorolaa, az alperesben
fennálló tagsági jogr'iszon}.t me8testesítő értékpapfu tekintetében kifejezetten az MNV
Zrt' az állami vagyonnal gazdálkodó szew'

A]peles a Vt!. 3. 9 l1/-/2l bekezdése alapján hivatkozott arra is, hogy csak az ott
kizárólagosan felsorolt szen'ezetek tekinthetők á1lami vagyonnal gazdálkodó, illetve
rendelkező szen.nek, ilyennek az alperes nem minősül, rá a Vtv. szemé\i hatálya nem
is terjed ki, az előbbiekból kijvetkezően pedig a Vtv. s. 5 /z/ bekezdésének hatál1a az
alperesre nem terjed ki, az abban {oglalt közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség
nem te|heli. Jogi álláspontjának indokaként hivatkozott a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság 1,Pt'2o.361.l2ol1l4. szám alatt hozott jogerős ítéletére, amel5öen a
Vértesi Erőmí Zrt. alperessel szintén MVM Zrt. leán1vállalattal szemben
folyamatban lévő közérdekű adatszolgáltatás iránti perben a bíróság a vtv. 5. s-át
nem tartotta alkalmazhatónak.
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Másodlagos fellebbezési kérelme indokaként alperes hivatkozott arra' hogy a jogi
képúselő" által előteljesztett keresethez felperós nem csatolta a közérdekű adat
kiádása iránti kére]met tartalmazó adatkerő levelet, így a keresetlevél nem
tartalmazla az érvenyesiteni kívánt jog a)apjáuJ szolgáló tényekel. és azok
bizonyítékainak előadasát, amelyre tekintettel á Pp. ur. 0 /r/ bekezdésének c./
pontjában {oglaltak hiánya miat| a bíróságnak a Pp. 124. s 'l2l bekezdés a'/ pontja
ilapján a kerósetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítania.

Alperes fellebbezése az eló.bbiek mellett ]enyeges eljárási szabálysértésnek minősítette
_ á pp' los. $ /r/ bekezdése, va]amint a Ép' zzr.'s /l/ bekezdése sérelmét állítva -,

t'o$, az elsoiok" bíróság mellőzte az alpeies által már teljesített -adatszolgáltatás,
miít tényállási elem értékelését, és téveien helyezkedett arra az álláspontra, hogy
kizáró1ag jogkérdésben ]<eIl diioLenie.

Alperes kifejtette, hogy a felperesnek az Av. tv. zr. $ /7/ bekezdéséIe alapított
keiesete márasztalási-keresetnek minősül, így az íté]et nem tarta}mazhat olyan
teljesítésle kötelezést, amelyet az alpeles már tiljesitett, ebbcil következően pedig az
alperes per alatti adatszolgátatasánák a vizsgálata szükseges, amely körében alperes
a zorr. de"e.ber r5.-én bJnyújtott beadt'ányában okirati bizonyítást ajánlott fel.

A1peres álláspontja szerirrt az alperesi tetjesités ténykérdésében a fe1ek között úta ál1
fem' amel.'reszben abbal u]], ho5j a felperes a tetjesített adatszolgá]tatast
tartámában nem fogadja el (a z., +., s/álb', ro.. r3. pontban íoglalt adatkérési elemek
tekintetében), masrés"t u 6.,7', g,, az.' a4., 15., a7. adatkérési elemek tekintetében
pedig az abszolút adatszolgáltatás hiányára hivatkozik.

A ténvkérdésre r'onatkozó vita köIében a perben bizon}'ítási eljárásnak van helye, az
e]sőf;kú bfuóság ugyarrakkor az eljáias során n-eg1 liszázta 'az--alperesi
adatszolgáltatássál ka"pcsola1os IeIperesi. $fo3'!5gk]BiD kéLdesét'''es' ú5. köLelezte aZ
alpelest ada|s7olgált;tás ie|jesíLé!éIe. ho$ abból nem derül ki. hog1 a már
teljesítettekhez képest aZ a.lpelesnek mennyiben kell többet teljesítenie;

ezért erre vonatkozó bizonyítási eljárás lefol1.tatásával kell tisztazni, ho'gy az alperes
által egyébként a felperei által is elismerten megkűldiitt egyes dokrtmentumok
megfelelnek'e azon adatoknak, amitet a felperes kért, vagy sem.

Felperes feltebbezési ellenkérelmében az elsőfo}ú ítélet helybenhagyasát, alperes
másodfolor perköltségben marasztalását kérte.

Felperes alláspontja szerint a Vtv' 1' s /z/ bekezdés c./ pontjának nyelr'tani
érte1mezéséból nem következik, hogy csak a közvetlenii] az államot megil1ető
értékpapír és egyéb társasági részesedés tekinthető állami va5ronnak;

álláspontja szelint az alpeles a töNény indokolásából téves követke'Ztetésle jut aZ
á ami v;gyon szűkítéséie iIány]tó jogálkotói szándékra alapítottan. figyelemmel.az
indokolas"nalt a vagyontöwénnyel eléúi kivánt áltatános céljára. amely a gazdálkodás
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átláthatóságát, hatékonyságának nö.i'elését, kö]tségtakalékosabbá tételét
hangsúl1ozza, r'alamint arra is, hogy az indokolásban péld ózó jelleggel fe]sololt, a
tön'ény hatálya alá nem tartozó állami vagyonelemek köre a gazdaiági társaságok
kezeiéseben iévő vagyon elemet _ bár annak fontossága az egyefie]mű nevesítest
indokolná _ nem tartalmazza.

Felperes hivatkozr,a a 32l1992.(y.2g.) AB hatáIozatban rnegfogalmazott, az államí
ygcloPa] l'aló gazdá1kodás ellenórizhetőségének alkotmányos biztosítékát képező
közérdekű információt}roz r,aló szabad hozzáférés A]kotmány.bíIóság által kidolgózott
sztiksegességi és arányosságj tesztjéIe, állította, hogy az a perbetiesetben a iartós
allaml reszesedésu Nf\rM Ztt' tőbbségi tu|ajdor asa me]led mÜ|ödó aJpere.
tevéken1's{gg során a kön'etett a]]ami r.aqronra r'onatkozó eazdalkodásia is
\  ona lkoz ta tha  l ó ;

a tulajdonlásra figr'elemmel az Ar.' ir ' alkalmazhatósága szemooníi'ából le:: .ele.ó
kLi]önbs"g a .a11ós alIami .e.zesedé..e. mü] ödcj \f\-\I ín' é. .l áp .r: kö. ö. '

FF lpe le< á] ]aspont ja :zp . . r r  az  a]pere:beo .e" ' á 'o  ra r :a .ág i  |é:7e jccL ' i  e . . : : l . . . .a :
efíetr.nr r4g166j".1k tar.asági jo*i s'.mponru -l\Li]öri iese a i. ö,picie.u "dlro.in1ih.ánosságát biztosító lendelkezések szempontjábó1 nem állja meg a helr'éi. a
társaság rag1.onának í1yen leszűkítő íelfogasa a \rti'' 5' $-ál tri az Áv' ti ' r9.'$ /r/
bekezdéset is kiüresítené, amely megengedhetetlen korrupciós kockázattal járna,
hiszen a közérdekű adatok megismerhetóségét előíró rendelkezések hatál1a atajtt álló
gazdasági társaság eg1rszerűen kiszervezi a tevékenységét és a vagyonát az általa
alapított leán1váilalatokhoz, amelyek így- máI nem lennének köte]esek elszámolni a
köztulajdon feletti rendelkezésről.

Felperes fellebbezési el]enkérelmében a 34/i1994.(u 2,+') .{B hatarozatDal
fo8la]takra, valamint az AJaptön.én]' egr es rende]kezéseire hir atkon'a a]líiotta' boEl.
az alkotmán].os elr'ekkel és az Álaptön énrir'el konform jogértelmezes :zerint á
köZvetett állami tulajdonban á1ló gazdasági társaságokra is kiterjed' a \ h.. 5. s és az
Ar'. tv.-nek, illeh'e az Ar'' h.'.t feh'ató az infornációs önrendelkezési ioeról és aZ
információs szabadságról szóió zorr. é\'i cxII. tön'-én\.nek a közéráelQi adatok
n5 iIl ánosságára r onarkozó rende]kezese.

Felperes álláspontja szerint az alperes ellentmondásosan ítéteti meg a közfeladatot
ellátó szewezetkénti minőségét, amikor a perbeli védekezésével szemben a
köztulajdonban áiió gazdasági társaságok takarékosabb műkcidéséről szóló zoo9. éú
C)GII. tö$ény á]ta] e]őírt közzétételi kötelezettsésnek az intelnetes honlapján
ugyanakkor eleget tesz.

Felperes álláspontja sze nt a kelesetlevél idézés kibocsátása nélküli e]utasítasának a
perben nem r'olt hetye, miután a kelesetlevélben előadott adatigénylés megtöfiéntét
utóbb a perben postai okiratoRal alátámasztottan bizonÉotta, illetve ezen tén}t az
alperes sem tagadta.



FelDeles szerint a Pp.-nek a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályai sem sérüIte\
^i'ítuo ulp",u. u .a.ileges adatszolgáltalási a tön ényes haláridőt lényegesen Lúllépve
i"tj""ituttó, az adatok iizetes áwiÁgáJása egyértelmüen 1u11tta, h9sr- mit kiildött
Áés' iil"tu" mit nem, az adatigényiéi nem teijesitett részéveJ kapcso1atban.pedig az
uip8'"."n nl",'g".ir. u bizon1itáii Lóher' az nl. tv. zt. S /z/ bekezdése érlelmeben neki
kái isu'otn iu..í'ogy uz adatszolgá lLatáit jogszerüeo tagadta me8. amel1et ugyanak}or
bizon1ítani elmulasztott.

f; töwényszék az e]sőfokú bíIóság átta] megá1lapított tén1állást az elsőfokú eljárás
l.a'datai alapján az alábbiakkal egészíti lci:

A felperes az alpereshez címzett 2011. október 19. napján k€1t adatkelő lerlelében az
alpertstől zorr.'szeptember 3o..án éIkezett dokumentumokra alapítottan határozta
mis a további közérdekű adaiok kiadása iránti kérelmeit, amely így a peres felek által
ismert dokumenrumok alapján keuqen meglakil9!9!-y9l!.

Felperes az Av. tv. 21. 5 /z/ bekezdése alapján előteljesztett-kereseti kérelmében a
közerdekű adatok, dokumóntumok kiadásara irányrrló kérelmét a 4-15. pontol{at
e.i"t.i .á."euun og1,ancsak a felek előtt ismert szórződésszámokra és szerződéses
LaIta]omIa alapítottan terjes^ette eló. anélk!il. ho5l a hivatkozott szerzódések
konluer feladat-megha Lározásá l me5jelölLe \o]na. a7 il}.en meBhatarozasoK oKtratl

' ii'*.iter*reot pejig a bivatliozott*szerződélek kir'onatos részét a kereset1erélhez
csato i ta  r  o lna.  

'  
, .^ r .  ' . : . - "  /  l , '  " - - .  '  , ;  - . "a-  : -* !  '  ,  . . ;  . . . ,  - ""

Alperes a zott. decembel r5. napján benyújtott bgdványála1 - csatolva a felperesi
megkeresésre ,o.'. oou"-úu. á9. napján i<elt, fe)peres részérői zon. december 5.
,'up]á.' áw"tt -,álu"'ler'elét, és annak r-3. sorszám alatt csatolt melléldeteit - állította,
hogy a levélben megfogalmazott tájékoztatásaival és a me,lléldetként csatolt
oki-iatokkal a felperes adatszolgáltatási kérelmének eleget tett.

Az alperes á]tal csatolt iratok tulnyomórészt az e!(aqf..${.gaerzidssz!rii9..!
- ...,' iuttii''áto"o"ek hiányában - különöserr a 3. számú melléHetben csato]t Íatok

tékin]été6éii.: ' jelenleg rendelkezésre ál1ó adatok alapján kétséget. kizáIó módon a
hivatkozott .""."ődé."lib" foglalt feladat-meghatározáiok bíróság álta]-l ls.n:ftel+
hiánya miatt nem vethetők öűze és nem feleltethetők meg a felperes adatközlést kérő
levelében fe]sorolt dokumentumok kijrével.

A csatolt okilatok tafialma alapján u5ranakkor megáltapítható, hogy az ap:r:.l"b!
olyan dokumentációs anyagot is csatoli - így az r. számü melleldetként meg-küldött új
atámerőműú blokkok kiég'ett Ílltc;elerneinéi< és radioa]<tív hutladékainak elhe\ezése
megnevezésű, az MTA KF-KI AEKI által készített zoo8. áprilisi keltű, valamint a 3.
száirú melléldetben csatolt, új atomerőmúü blokkok kiégett f,ítőelemeinek és
radioakív hulladékainak elheiyezése megnevezésíí - AEKI-FL-2ooB-725.oo lo4
számú zoo8. februári és 2oo8' mfuciusi anyagokat, valamint az M\1\4 ERBE ZÍt.
dokumentációhoz csato]t azonos tárgYú zoo8. áprilisi keltú dokumentumot is i
amelyeket aZ MTA KFKI AEKI a BME:i.{TI, az ETV-ERÓTERV zlt., valamint a soM- .
sYsTEM KJt. közleműködésével készíteü. * ' .o. '.', l, , . j , .
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Az alperes által 2' számú melléldetként csatolt dokumentációk kőrében a felperes
á]tal hi\'atkozott számú szerződéseknek megfelelés a jelenlegi peradatok mellett
szintén nem á1lapítható meg, azzal, hogy a felperes 4' sorszám alattí, az alperesi
teljesítéshez kapcsolódó nyilatkozatai alapján megállapíthatóan az adatkéIő levél 5'/
pontjából el nem ismert alperesi teljesítés:

a projektten' megküldése, azzal, ho5l a megkiildött prezentáció annak csak kivonata;

a prezentáció megküldése, azza\, hogy a megkiildött anyagró1 nem derii1 ki. hogr azt
az ACCENTURE Kft. készítette:

a '.minjszted elóterjesztes r'élemén1ezése', azza1, hogy a megkrildött a 'ag maga aZ
p l ő t p r i c < z  c c  p c  r . :  l p . r i l  1 . i  h n n  t i  L é < 7 ] i é f i é .

az iületi model] el]enórzése. azzal. hog1 azt a1peres nem LíiJdie meg:

i]-.n" a |ockiVale|..n7'i ' a?7ó1. oog\ " rpgli i]dör' :.b]ayo; nen egl.eDeneL.u a
.zerződésbe1 meshaiározoit feiadattal'

.{ peradatok sZeIiDt a felpeles az elobbi elótészítő iratban fog1alt nrilatkozatár.ai
szemben a per táIg-\'alasán kelesetét az eredeti megkeresés 5/b. pontjában, annak első

7' francia bekezdésében megfogalmazott, ,,elemzés a társadalmi-gazdasági hatások
'/ étékeléséIől,' szóló dokumentácíó tekin.tetében is fennta*otta:

ug].anakkor az a1peres álta1 3. sorszám alatt csato]t okilati bizon]jtékok a z' számú
. me]léldetként csatolt ilatok között tartalmazzák a Patsi .\tomerómű Zrt' Te]ler-
projelt gazdasági., és társadalmi hatáse]emzés 2'o munka\elzió számú. 2oo8'
fehrrlár l n:ninn l.plt r]olrlmentációt. amehben szerzótént a7.{CCE\TLBE Kft' \.an
fe1tüntet\€.

. Ajelen1egi peradatok szednt a felek n1ilatkozatai alapján megállapíüatóan a telperes
' adatkéIó ler'elének z./ pontjában rögzíieii Meg\'a]ósíthatósági tanulmán1' azonos a

.'-KFKI AEKI-vel kötö|c 4500146430 számú szerzódés r. mellék1etében szereplő
-/ ,,.feladatspecifikáció éItelmében, a szelződés 6'/ pontjában előírt módon elkészített

dokumentumok közü] az ott szelep]ő Megvalósíthatósági tanrrlmánnyal (adatkérő
levél 13. pont).

Az így kiegészített tényállás irányadó a fellebbezési eljarásban, amel}Te tekintettel az
alperes fellebbezése annyiban megalapozott, amennyiben az elsőfolü bíIóság _ eltéIő
jogi álláspontjánál fogra'a közérdekű adatok kiadása iránti keleset táÍgyában. a
Pp. 3. s /3/ bekezdésében meghatáIozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
mellett - a megalapozott döntéshez szükséges mértékben a tényállást nem tárta fel, a
lefol1'tatandó bizonltás teq.edelme pedig a másodfo]ai eljárás kereteit meghaladja,
ezéft a bíIóság a Pp. 252. S /3/ bekezdése alapján a r,.árosi bíróság ítéletét hatályon
kír'ii1 helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgralására és újabb határozat
hozata]áIa utasította.
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Felperes fellebbezésében elsődlegesen a kereset e]utasítását a közérdekű
adatszolgáltatási kötelezettség jogalapjának hiányára a'lapítottan kérte;

a]]ítva. hogy a vtv r. $ /z/ bekezdéséne\ valamint a vtv. 3. s /1/-/2/ bekezdésének
he]yes ertelmezése me]lett az alperest nem ]ehet a vtv. személyi hatálya alá
tartozónak tekinteni, ekként a Vtv. !. ! /z/ bekezdése alperesre nem tárjed ki ós nem
terheli az abban foglalt közérdelrű adatszo]gáltatási ktiteÉzettség.

{,t9ryénysÉk áttásponÜa sze nt az elsőfokú bíróság _ figyelemmel a Tolna Megyei
BíIóság 13.Gl4o.o2 412oÍ1'l 4. számú ítéletében kifejietteÉró . he1tallaan állapítóita
meg.. ho5l az alperes, mint közvetetten állami vagyonnal gazdálkodó és rendelkező
fiogi) v9mély a Vtv. 5 $ /z/ bekezdésének hatályi alá tartázik, és mint ity€n, aZ Av.
|v.. l9: 5 /V és /3/ bekezdésében meghatáIozottak alapján a kezeléiében lévő
közérdekű adat kiadásáIa köteles;

figyeJemmel arra is, hogy az atomenergiáról szóló 1996. évi cxVT' töryény (Ae. tv') 1.
$ /r/ bekezdese' 5. 5 /z/ bekedése. 4'$ /r/ bekezdése, valamint s' $ /z/ bókezdése, o.
.s,4'/ b",\:"q":" es 7..-E /\/ és /z/ bekezdése rendelkezéseiből, így az atomenelgia
DeKes ce]u telhasznalasa során védendő össaársadalmi érdekből, az atomenelgia
alka]mazásának szígorúan jogszabályok á]tal meghatáIozott módjából, továbbá" a
szabal\-ozas es. az -jlanrjtás jogszabál1'i rendszeréből, a Kormány és az országgyűlés
eb.hez kapcoJódó feladaüö-ebol es jogositt ánr a!bói kö'.eL]iezóer. - á"peres
\ii]amos eDeIgi.a-termeló -teréken1'ségé 

-oly.arl 
speciális termelő tévékenység az

atomelóműü blokkok múködtetése fo$án, amely során az alperes már 
-ezen

tevékenységénél fogva is közfeladatot eiláió szemébnák minősül'

Az előbbiek mellett a törvényszék álláspontja szelint _ eltérően a Komárom-
I:{elgo:n .,Jt4egyei Biróság t'ef.zo36t/iotil4. szám a]atti jogerős ítéletében
klte]tettelddi -_ a Vtv. 1' 6 /z/ bekezdés c./ pontja, a Vtv. 3. o 1! es 1z1 bekezdése,
valamint,a V!v..29. s-ának /3/ bekezdése és vtv. 30. $ /r/ bekezdése alapján
megarlaplthato. hogy az a]pelesle az MlW Zft., Ml/1\4 Zrt. állami tL ajdonosi
lancolaton keresztiil - figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi Iv.
töryény (Gt') elismert-vállalatcsoportra vonatkozóizabá\aúak az M\M Zrt. javára és
az alpeles' m]nt ellenóIzött társaság terhére fennálló, a Gr. 60. E /|l-l4lbekezdésében- rögzített jogosítványait is - a közérdek érvényesülését biztosító
vagyongazdákodás }övetelménye, mint közvetve állami tuiajdonú gazdasági
táIsaságla is irányadó, ekként a vtv. 5. $ /z/ bekezdése helyes értelmezlsével á
a]peres az Av. tY. 19. $ /r/ bekezdése hatálya alá vonható.

Az- eló,bbiek alapján a közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség jogalapjalak ilyen
híánya miatt a kereset e]utasításának n"m ,ólt h"ly".

A,peradatok alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a marasztalási keleset táIgyát
képező adato\ dokumentációk köréBen - külőnöseí az adatigény'lés 4.r5./ ponijait
erintően _,az. e]sófokú biróság a hivatkozott szerződések6eí lög;ítd ielaáat-
meghatározások ismeretének hiányában nem vizsgata, ho5l a felpeies által kiadni



kért adatokla az A\'. tv. 19' s /3/ bekezdésében lögzített korlátozások, illetle az Av. tv'
19. E /6/ bekezdése szerint alkalmazandó Ptk. 81. ! /3/ bekezdésében rögzített
kor]átozasok menn1'iben vonatkoznak, ígv az adatok kúdása ilánti keresei ezen
ior'ábbi jogalapi résZe feltáIat]an;

ame\ egyben kizárja, hogy a másodfokú bíróság a perben a Pp. 213' s /3/ bekezdése
alapján kózbenső ítéletet hozzon, annak ellenéie, hogy az alperesi az Ar'' tr'.. r9. $-a
hatálya alá tafiozónak minősítette.

A tön'étr]'szék a fel1ebbezésnek a Pp. 124' $ /z/ bekezdése sérelmére vonatkozó
indotait nem talá]ta olvan Jényeges eijárási szabát1'sértésnek, amel1. az ítélet hatál-von
lu\-ti l hel\eTesere a'apot adna. arra figr.elemm.l. hogr .r pp. rz4. S z bpl.ezde.er
alapuló, a Pp. 13o. ! /r/ bekezdés i./ pon!a szerinti, á keresit1er-él idézés kibocsátása
nélküli elutasítása neü] telemt anr'agi jogerőt. a Pp' 132. S 1r./ bekezdése alapján a
keresetler.é} beadásának jogi hatálr'ai a szába]r szerű ben\úitassa] utóbb
tenntalthatókl

a pelben pedig az aciatkéró lei.é] uróbb becsatolásra. ig1. annak tar.a1na bizonr'íiásra
derult.

Egészben hel1tá11ó ug1.anak1ror a fellebbezésnek az ajogi alláspontja, hog1'az e1sőfokú
bíróság a felperes közérdekú adat kiadása iránti' ázaz á tp' rzz. $-a szerinti
marasztal'ási kereseti igénye elbírátásánál _ figyelemnel ui A". tu*' 21, E /7/

. -' bekezdésében fogla]takla is . fig'r-elmen k1riil hag1'ta az alperesnek 
' 
áz

-,.| adatszolgáltatás te]jesítéséfe iránr-uló nrilatkozata má]etl az átala ennek
bizon1'ítására 2o11. decembel r5.-én benlújtott oki|ati bjzon\jtékokat. emek
mellőzésével pedig úgr'hozott a felperes eg1'olcia1ú nrr1atkozaIáIa alap1t1'a maiLrzta'o
ítéletet' hog],'az alpefesi te]jesítés tén\kérdésében l.enna]ló. a peres ij]ei lözö-] 'l:::
he l1zn|et  re r  l ána  Íe l ;

erre vonatkozóan a Pp. 3. 5 /3/ bekezdésében meghatáIozott. a bizon]jtLIa sZon]]ó
lén1ek i " r , i .  i r  b . zonr r tás i  i rh . i : c i .  es  a  b l z . - , r . ' , t r i s  . i Ie  .e i . . segto; i .  : ö . ; i i eZmen. '  Io .
a tájékoztatást a peles fe]ek lészéIe nem adta meg;

az aiperesnek a további nyilatkozattétehe, bizon1ítási indítványai előte{esztéséIe . a
felperesi előkészítő ilat taftalmának alperesi megismerésére rendólkezésre áljó
időtartam lövidségéIe is tekintettel _ határidőt nem biztosított.

Hel1.tálló a fellebbezés azon hivatkozása, hogy az alperesi dokumentumok
szolgáltatása és a felperes erre r'onatkozó nyilatkozatai után a felek ]<özött részben az
adatszo]gáltatás taftalmáIa vonatkozó, részben az adatszolgáltatás teljes hiáuyára
alapított felperesi kifogások fol1'tán ketirán1ú jo5i1a álJ fenn, amel1re tekintette] a
malasztalási kereset megalapozott e]döntésehez, és az íté]eti rendelkezések
végrehajthatóságához további bizon1'ítási eljárás lefoi1tatásának van helye, arra
r'onatkozóan, hog.y* a kiadni kéIt adatok köréhez képest, me\ek a tén1.legesen ki nem
adott adatok, dokumentumok.



A törvényvék a kifejtett indokok alapjalr a városi bíróság íté]etét hatályon kíYiil
. helyezte es az elsófokú bíIóságot a per újabb tárg1'dására és újabb határozat
f hozataláIa utasította.

4 ry"somételt eljáIásban a bíróságnak a Pp. 3. $ /3/ bekezdése alapján tájékoztatnia
kell a peres feleket a perbeli bizonltasra szorrrló tényekről, a bizonyítási téherről és a
bizonltás sikertelenségének következményeiről;

e.vonatkozásban arról, hogy az alperesi teljesítés megfelelőségének vizsgálata kcirében
elsődlegesen a &]pe5j4*k!]b.iz.onyítékókat szolgáltatnia árra vonatkozóan, hogy a
2011' októbel r9.-i adatkéró levélben meghatározott adatok, dokumentumok
pontosan miJyen szgt's{*$ q4datqlshatározások}toz kapcso|ódla'k. kii]önösen az
aoarl8enyLes 4. l5./ po nqaban 1ogla |takaL erin löen;

-ezt kdvetően pedig az a]perest terheli a Pp. |64, g /1/ bekezdése alapján annak
bizonyítása, hogy a :orr. december 15.-i beádványfioz csatolt okiratok[ál az adott
szerződéses feladat.meghatározásokhoz igazodóan az adatközlést teljesítette,
kifejezetten megjelölve, hogy a csatolt okirátok mely részér'el a felperesi adatkérés
mely lészét tekinti telj esítettnek;

hián1zó adatszolgáItatas esetén pedig alperes az Al'. tv. zr. $ /z/ bekezdése alapján a
perben büon1.íttra!'a az eg;'es adat]<özlések megtagadasa jogszeííségéi és
megalapozottságát is.

A megismételt eljárásban a tlpglesl nyilatkozlaloi kel| az adatkerés l7./ pontját
iJleLóen. hogy az alperes zorr.Tol-e-*ffiber.zi6Éíkelt adaLközIő |erelében íog]áIL. eire
vonatkozó tájékoztatasát miért nem fogadta el;

az alperes által csato]t dokumenúcióban rendelkezésre álló, az ACCENTURE Kft., . által készített, a társadalmigazdasági hatások értékeléséről szóló dokumentumot az
adatkérő levélben 5.b./ pont alatt jelzett adatközlés teljesítésének miért nem
tekrntette;

i]]etve va]óban azonos dokumentáció kiadását kérte-e alperestől a kérelem z./
:. pontjában, illetve a 4./ pontjában meghatáIozott Megvalósíthatósági tanulmány

Klaoasa solan.

Áz előbbiek alapjan a fellebbezés 6. olda\ /7l bekezdés r./ és z./ pontjaiban
hivatkozott ténybeli jogvita e5lenkéntí, Iészletes tisztázása, az erre vonatkozó és a
felek által felaján]ott bizonyítási eljárás lefolpatása után kerül az elsőfokú bíróság
ab}a a.belyzetbe, hogy a kereseti kérelem tái5lában megalapozott és végrehajtható
ítéleti döntést hozzon.

A törvényszék a peres felekrrek a masodfolru eljárásban felmerüit költségeit csupán
megállapította G2l2oq.NIIÍ''27.) IM számú lendelet 3. E /s/ és /sI beke4áés,
va]amint a 4/A. s /1l bekezdés szerinti ü$védi munkadíj, és 12.ooo,- Ft a
tárgyaláson megjelenéssel felmeriilt készkiadrás), a költségek úselésének kérdésében
az elsőfokú bíróság határoz (Pp, z5z. $ /4'l bekezdés).

i
f
I

I
* ia
\í



\

-  14 -

A per tárgyi illetékmentessége (Itv. 57. $ /r/ bekezdés o./ pont) fo\tán a fellebbezési
eijarás illetékének megáliapítasáról rendelkezni nem kellett.

Szeksárd, zorz. április hó 4. napján

Dr. Mándi zoltán sk.
a talács elnöke,

előadó bíró

Dr. Csrrllag Józseftré sk.
bfuó

Dr. Hum Rerenc sk.
bíró

A kiadmány hiteléiil:
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