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A]peresért: DI. MolnáÍ Attila ügy/éd hel)'ett
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A tárgyalás megkezdését követően eljáró bíró megállapítja, hogy peres felek képviselői
szabályszerű idézés fol1'tán a tárgyaláson megjelentek, -

idézés nélkűl a tárgyaláson megjelent Lenkei István és Cserháti András, -

a tárgyalás megtartasának tör.vényi akadáIya nincs.

a megjelentek számbavételét követően az idézés nélkiil megielent Lenkei István és
Cserháti Andús a tárgyalótermeL elhagyja'

Eljáró bíró közli a megjelentekkel, ho5l a jegyzókön1v diktafonm lögzítéssel késziil, az
írásba foglalt jegyzőkönyv 8 munkanap elte]tével tekinthető meg' Yagy vehető át a
Szekszárdi Városi Bíróság polgári irodáján.

Tsmertetve ape ratok.
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Felperesi képviselő:

Kelesetüu}iet \átozatlanul fenntartjuk annak kiemelése mellett, hogy az adoti pro... .-
kapcsolatban az alperes által kötött szerződéseltet, iJ.letr'e egyéb olriratokat nem ]ár:-r.
nem is kaptunk.

14/F/1. alatt ilatot csatolok, me11nelt r példányát ]iön'etlentil átadom az alpere.
képr'iselőiének annak kienelése mellett, hogr ezen okilatban 3 db neg1'alósíthatósági
tanrrlmány is szerepel, ezekből a tantrlmán1'okból is arla lelret következtetni, hog1 a
kereset táig1árá tett szerződéseket az alperes kötötte' aZ ő bifiokában találhatóak ezek
az adatok.

Az alperes okfejtésér'el kapcsolatban kiemelni kíránom azt. hog]'a \.ag]'ontön-én}'
r'onatkozásában amenn1'iben az alperesnek az énelését elfogadjuk' úg1. az az
információszabadságot liortátozó jogszabálr' SZrikító érielIrleZéSére aJapszik' ezzel
sz.^nben az .\lkotmánr'bíróság több dőntésében és határoza.ában is \imondta' ho3r' csalr
a 1egszü|ségesebb' legkonzen]atír.abb módor lehe: ezÍ az i:l;olr::á.ció: szabar]sáehoz r'aló
jogot ko11átozni'

'\z a]peles arla is uta1. hog1' nem miaősül köneladatot e1láió személrrrek F, körben iőbb

iogeros' fólárosi. 1télcjtibiai, illen e legt-elsobb bírósági döntésre is hir aikozok, illetr e a
r'o"..á,o.i Ít"lótábla elcjtt z.pf'zr';zqlzóro. szám alatlfol) amatban r.o1t perben az eljáró
bíróság kimondta, hogy az M\T{ csoporthoz tatozó társaságok is az adatr,édelnri
iör!.éln' hatál!a átátartoznai! az általuk kezelt adatokat köteiesek kia<ini.

AZ üzteti titok kapcsán utalni kír'ánok arra, hog]' amenn1.iben valamiféle technológiai
rrregoldások mutatkoznak a plojektek megr'alósításár'al kapcsolatban' ug1 €Zen
meloldásolr kitakarásával köteles az alperes adatszolgáltatási kótelezettsegenek eleget
tenn1.

Másodlagosan hir'atkozni kír.árrok arra, hog1'a döntés-előkészítésre ionatkozó adatok
köIében'kifejtett alperesi okfejtés csak addig foghatna hel]t, amíg az orszagg1tle..
illetr'e a Koimány határozatot nem hozott rolna e körben- Tekintettel arra. hog1' a
plojekt elindult, íg-v ezerr én'elés sem bír kellő a1appal'

véeezetiil hivatt{ozni kíl'ánok a zoor ér'ben kilrirdetett Aarchusi eg].ezményre is, amely
arr]ól rendelkezik, hog]'- a köm]rezetet é ntő \'áItozások esetében az adatok n1'ilvánosak,
erre r,onatkozóan eg1'"utent iő\.áIosi ítélőtáblai, illen.e azzal eg1üecsengő legfelso.bb
bír.ósági eseti döntéJ is napr'ilágot látott. AZ utóbbi egy_ezmény a 2oo1. éü l)üxT.
tön'énn1''el keriilt kihirdetésre' és annak a 6' cikkelye.

Alperesi képviselő:

Az elienkérelmünket vá1tozatlanrrl fenntartjuk' A lrözfeladat köIében kifejtettekkel
kapcsolatban utalni kívánunk arra, hogy=valóban az sziikséges, hogv azáiami vag1''onnal
vaíó gazdálkodás átláthatóvá váljon. A gazdátkodóknak a körére r'onatkozóan
megisÁétlem az előltészítő iratban foglaltakat. E körben a felperes áltai m'egjelölt
főr'ár.osi ítélőtáblai hatáTozatot mi Bem taltjuk megfelelőnek, az hibas logikai és jogi
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következtetést is taftalmaz, kiilönös tekintettel aIIa, hogy a cégcsopoft nem önálló jogi
személy. Egyébként akörben, hogr az alperes közfeladatot lát-e el vagy sem, e5rséges
bírói gyakorlat nincs kialakulva. Utalni kívánok a Fővárosi Itélőtáblának a
38.P.2o.5o5/2o1o. szám alatt hozott másodfoku eljárásban sziiletett határozatára'
melyben az alperessel szemben előterjesztett keleset elutasítására kerii]t sor.

A döntés-eló,készítés kapcsán utalni kívfuok arra, hogy nemcsak a döntés
meghozataláig, hanem azt kóvetően is lehetőség r'an arra, hogy a dóntés-előkészítéssel
kapcsolatos adatok ne kerüljenek nyilvánosságra abban az esetben, ho5rha a
nyilvánosságra kerülés jelentős érdeksérelmet okoz.

Az üzleti titok kapcsán 5 olyan körülmén1.re kír'ánunk hivatkozni, amely alapul
szolgáJhat arra, hogy az alperesnek az érdekei lényegesen sériiljenek. Az eg5tk az a
kommunikációs stlatégia, e kt'Iben a stmtégia alapjául szolgáló elemzése\ illetve az
alternatívák tartoznak, a rrrásodik il1'en körülmény a piacelemzés, vagyis a bővítéssel
kapcsolatos piaci elvárások, így például horyha ezek az adatok nllvánosságra
keriilnének, akkor a villamos energia árának az alal.:ulását is lehetne befolyásolni, hiszen
a piacelemzés erre is kiterjed'

Harmadrészt a műszaki-szervezési adatokra kívánok hivatkozni, e köIben a Ptk. álta] az
üzleti titok körében felvett köriilményekre utalok.

A ne5-edik il1-en köriilmén1. r.as/ csopo1t a biztorrsági szempontű adatok, e körben a
hel1színrajzra, illetr e a f,ítőelemek tarolasárak hel1'eire kír-fuok utalni.

Végezetiil pedig a szerződes összegeire néz\€ áIláspontom szerint amennyiben egy
harmadik személy gazdasági társasággal köt szerződést az alperes, akkor nemcsak az
alperes működése vá]ik átláthatóvá, hanem ezekrrek a harmadik személyeknek a
működése is.

EgyftrÍa] 14/A/1'. alatt csatolni kívánom a Megr'dósíthatósági tanu]mán}t, Előzetes
kómyezeti étékelést, valamirrt a Kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok
elhelyezésére vonatkozó okiratot.

ennek az iratcsomagnak a felperes részére való kézbesítésére, közvetlenü] átadására
azért nem kerűlhet sor, mert ezeket az iratokat most találtam meg.

Az üZleti ütok körében kifejtettek kapcsán kérjük, hos/ a bíróság tanúként hallgassa
meg a mai tár5raláson idézés nélkül megjelent Lenkei Istvánt és cselháü Andlást.

Bíró kérilésére felperesi képviselő:

A t4/A/t. alatl csaloll 3 lanu]mán}'t a lelperes ismeri.

Felperesi képviselő;

Utalni kívánok arra, hogy legalább 8 legfelsőbb bírósági határozat van, amelyben akként
foglalt állást a bíróság, ho5r a villamosművek közfeladatot látnak el.
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E8yébként a hivatkozott fővárosi ítélőtablai hat.ározat arról szó, hogy az M\M Csoportba
tatozó valamennyi gazdasági társaság közfeladatot lát el, tehát nem arról szól, hogy
maga az M\rM Csoport lát elközfeladatot.

Az üzleti titok körében utalni kívánok a kereseti kérelemben foglalta}ra, mellyel
kapcsolatbarr hivatkozni kívánok arra, hogy az üvegzseb törvény, illetve az adatvédelmi
töwény kifejezetten azt a cé1t szolgáJja, hog ha egy gazdasági társaság állami vagyonnal
gazdá1kodó szervezettel köt szerződést, akkor ezeknek a szerződéseknek az adatai a
közre tartoznak, vagyis nyilvánosságra hozhatóak.

Felperesi képviselől

Az alperes által megielőlt tanúk meghallgatrás&al kapcsolatban utalni kívánok arra"
hogy a ulF /t. alatt csatolt imtból kitűlően ezen intok késátő 3 személyből z itt lan a
tárryalason, ezek nyi1vánvalóan az alperes érdek}örébe tartozo mun}avrállalók arrnak
kiemeléséve1, ho5l a felperes rállráspontja szerbt, hory a bíroságjogkérdésben ke alást
foglalnia.

Ezt követően meghozva. kihirdetve a kövakező

Ttegzes:

.-A vfrTs| bíióság Lenke-i István és cseltátí An&as--tanútént nd6
meghallgatasa iránti kérelmet elutasífi a.

A végzes ellen felJebbezesnek helye nincs.

Bíró kérdésére peres felek képvis e|ői egirezfun előailjá\ hory pernyertesse}iik
esetén az ellenérdekri féllel szemben perköltség igényt uem érvényesÍtenek

Ezt követően eljáró bíIó a tárgyalást a Pp. 145. $ (2) bekezdesben foglait figlelmeztetést
követően berekesztette, majd zártan meghozta, nyomban nyilvánosan kihirdette a ktilón
íven szövegezett és csatolt

í téIetet .

Jeg1zó1rön1rr lezáwa 11 óra 02 pelckor.

K. m. f.
Dr. Szabó János s. k.

bíró



A Szekszárdi Városi Bíróság a Harsányi és Battay Úg1védi Iroda (z36o Gyá1, Kőrösi út
ro4., ügdntéző: Dr. Baltay Levente üg}véd) által képúselt Energia Icub Egyestilet ro56
Budapest, Szerb u. r7.r9. szám alatti székhelyű felperesnek' _ Budapesti 5ooo'
Úgpédi lroda (1031 Budapest, szentendlei út 2o8., ügyintézó: Dr. MolnáT Attila
üg1véd) által képviselt Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pl71. BBo3/1o. hrsz. alatti
székhelyú alperes elleni közérdekű adat kiadása iránti perében meghozta a következő
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A MAGYÁR KözTÁRsAsÁG NEVÉBEN!

ÍrÉrETET:

A városi bíróság a keresetet elutasítja.

Az ítétet ellen a kézbesítestől számított 15 napon beliil a Tolna Megyei Bírósághoz
címzett fe]lebbezésnek van helye, melyet a Szekszárdi Városi Bíróságon lehet írásban, 3
egyező példányban benÉjtani va8y j eg]'zőkörr1vbe mondani.

INDOKOLAST

A Tolna Megyei BíÍósá8 mint Cégbíróság C8.17-1o-oo1113. cégjegyzékszámon jegyzett
alperes főtevékenysége a villamosenergia-telme]és (9/241. sz. bejegyzés),-

zoo7. májrrs z5. napjától kezdődő hatállyal elismert vállalatcsopothoz taftozó cé8 tagja,
me\ r'allalat csoportban az uralkodó tag a Magyar Vi]lamos Művek Zrt.,- e
vá}lalatcsoport az M\/1\4 Csopoft.

Budapesten, 2oo7' i\pr|lis 27. napján az M\rM Zfi. mint uralkodó tag és az alperes mint
ellenőrzött társaság között uralmi szerződés jött létle aZ M\r1t4 Csopoft elismelt
vállalatcsoport kialakítása keretében és céljából.

A felperes a Budapesten, zoro. jűrius z4. napján kett, alpereshez címzett levélében az
'alperes bővítésével foglalkozó, ún. Teller-projelttel kapcsolatos adatok _ projekt
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összköltsége, a projekt keletében kötött szelződések listáját a szerződött összegekket,
illetr'e magrrknak a szerződéselrnek kiadását'' kérte az 1992. é\i LXIII. t1. 19' és 20' g-a
alapján, figr.elemmel arra, hogy az MVM sze nt ezeket az adatokat az alperes kezeli.

Alperes a Paltson, zoto' jútius 5. napjátr kelt ler'elében e kére]met tretn találta
teljesíthetőnek arra tekintetcel, hogr,' az alperes nem lát el sem á11ami, sem
önlioImán}'zati feladatot' \illatnoseneIgia terrr-relést fol1.tat, költségl.etési foI|ásolrat nem
r'esz igén1üe, liöltség\'etési támogatásbarr nem részesül, a Központi Nukleáris Pénzüg1i
AJapban telje"ir i a jogszao.r|) .zet inl i befi 7etó5i kölP|élett5óBel.

az alperes nerrr lát elliőzfeladatot, á1lami r.agr'onnal nem gazdálkodik, nem rendelkezik.

Felperes Budapesten, 2o1o. augusztt]s rr' napján l.elt lere]eben ismételten a korábbi
le \e lben | l . l l . ' ' on  ,d : tok  H ' rda .á  Lé-t .  17; ] , "1 . . .6  . '  ' ' l  \ . r '  |6 ' j c r6 . .  rqn '7  ' ' ' ' . 1  ' .
az MVM ZIt.-n keresztiil á11anri tulaidonban ál] és az \deir éde]nl B1zios és e F!:.'.:.:l
Bíróság kialakult g] akollata Szelini az ál]anl l.l]arconi: cé.e\ ].özlelai]::r. ... :.. - '
ck ö rbpn a  f ó ra -o . i  l |Á| ' ' . ,  p : 'P . ' . ' :o 'oor  :ooo - ' . : l '  .  '  :  : .  - :  :  .

ál láspontja szelint az a]lr.mi r'as1'o]].i].z. ' - ' '- . ' ': .. ' :: ':-' .
alperes á1lami tu1ajdol]oal ái.ó Sazi;..:.: :...:::j.:,

Alpeles a zoro. augusztus 30' i]ap]á] :.e': ..: ::z:'..: : . l.:: ::.- '. l ...:-j.::::-:.: .j
azon oklál fogr'a. hogr az alperes közle1ac]aror e.láló szenle.i ne:;i :r':rcs. '

Fe1peres lteresetében a személ1-es adatok r'édelmélől és a krjzérdekű adatok
n.vilr'álrosságárói szóló i992. é\i LXITI. törr'ény (toi.ábbialiban :Ar,tl.) 21' s (7) bekezdés
alapján az alpelesnek a Teller-projektre - íg1'a projelrt összltöltségére, a szerződött
összegeket is megjelölr.e a projekt keretében kötött Szerződések 1istájár'a, illetr-e e
szerzőclésekre \'onatkozó adatok lriadására kéIte az alpeles kötelezését arra
hi\.atkozással, hog].

eg}'Tészt aZ alperes állami tu1ajdorúan ál1ó gazdasági társaság, hiszen az MVNI Csoport
tagja, mely csopoft az uralkodó tagja az MVM Zrt', amely g"vakololja az uralkodó
r.állalatot megillető tulajdonosi jogokat, azaz az alperes ltön'etett módorr ál]ami
tulajdonban á11ó gazdasági társaság,-

aZ á11ani \.a8}'onlól szóIó zoo7' é\.i C\rI' töll".én} (továbbiakban : vt\..) 4. s (1) éS (2J
bekezdés. r'alamint annak melléklete szerinti az M\a4 zfi. áltami tulajdorrban álló
gazdasási tál.saság, mely társaság a FőváIosi Ítélőtábta 2.P|2o.oo1/2oo9/3. sz. ítélete
alapján közfeladatot lát e1, ezért aZ A\t\'.. szabáI}'ai irányadóak reá,-

azzal is énelt, lrog1. aZ MvM Csopoltot alkotó gazdasági társaságok a Fővárosi itélotábla
2'Pl.2o.729/2o1o' sz. eljárásában hozott érdemi hatáfozata alapján szintén az Artr'.
hatál1''a alá tartozrrak, ezért köteleseli a kéft adatokat kiadni,-

az alperes eg}ébként a honlapjálr a lröztrrlajdonban áJló gazdasági társaságok
takalékosabb működésérői SZóló 2oo9. éü cxXII' tön.én1'ben elóíIt adatszolgá]tatási
kótelezettségének eleget tér'e adatokat közől, mel1'ből alappal lonható le azon
kő\,etkeztetés a korábbiakbarr kifejtetteken túlmenően, hog1. az alperes közfeladatot lát
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másrészt hivatkozott alra is, hogy a keleset táIgyává tett adatok nem minősülnek az
A\tv. 19/A. S (l)-(s) bekezdésében fog]alt döntés-e]őkészítő adatoknak, melt az
orszaggyiílés és a Kormány a kiadni kért adatok alapjárrl szolgáló döntést már
megnozla, -

harmadrészt az alperesnek az üzleti titok körében kifejtett álládponda sem bír kellő
alappal, meft technológia-műszaki kérdések esetén az erre vonatkozó adatok a kiadás
solán kitalelhatóak és a szerződések megismerését az Uvegzseb Tön'ény és az A\tv.
teszi lehetővé.

Alperes ellenkérelme a keleset elutasítására irányrlt arrnak kiemeléséveJ., hogy az
alperes nem lát el közfeladatot, melyet a FőváIosi ité]őtábla 38'P'2o.5o5l2o].o. sz.
eljárásában hozotl halározaL is erósít.-

annak ellenére, hogy az M\.M csopoft tagja és e csoport uralkodó tagja az MvM Zft' a
felperes által hir'atkozott Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.2o.o oLl2oogl2. számú dóntése adott
jog\,ita kapcsán nem adaptálható, mert az állami vagyonnal gazdálkodók köIét a vtv.
mel]éldete határozza meg akként, hogy ehelyütt az M\\4 Zft.-t is feltiinteti, -

álláspontja szerint a felperes áltat kéft adatok az A\t\'. 19/A' s-a sze nti dóntés-
előkészítő adatolmak minősüinek, meft a Teller, majd a lévai plojekt célja az volt, hogy
az alperes bőútésének szűkségességére és a megvalósítas módjára r'onatkozó
dokumentumokat alkossanak, amennyiben ezek az adatok nyilvánosságra keriilnének,
ú31- ez az eló1részítési folvamatot befolr.asolhatják.-
ri3ezerü arra is uta-t; ho5. a kéIt adatok az A\t\'. 19' S (6) bekezdés fobtál
alkalmazandó Pt}r 8r. s (z) bekezdesben köriitírt üzleti titoklak minősiil

A kereset _ az alábbiak szerÍnt nem alapos.

A városi bíróság a tényállást a peres fetek nyi1atkozatai, a becsatolt és beszerzett okirati
bizonyitéko} alapjá n áJlapitotta meg.

A bíróság az etlenfél beismerése, mindlrét fél egyező ragy az egyik félnek az ellenfél által
bírói felhívas [q1. s (z) bekezdése] ellenére kétségbe nem vont előadása fol1.tán va1ónak
fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye nem merül fel.(Pp' 163. s (2)
bekezdés)

A városi bíróság a felperes nyilatkozatára figyelemmel (r+. sz' jk:v.) a Pp. idézett
rendelkezése fol1tán tényként állapítja mes, hos'' a Te]lel.plojelrt keretében, a keresettel
érintett szerződéseket az alpeles kötötte meg.

A Maslar KöZtáIsaságban az alapr'ető jogokra és kótelességekre vonatkozó szabályokat
töNény á]lapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem kol]átozhatja,-

a Magyal Köztársaságban mindenkinek joga van a vélemén1nyilvánítás és a szó]ás
szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint
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terjesztéséhez.(A Mag1ar Köztársaság A]kotnányáIól szd'ó t919' é\'i xx. tönény B. s
(z) bekezdés, 6r' $ (r) beltezdés)

Az idézett jogszabál1.i lendelkezésből következóen a közérdekű adatok
megismerlretősége ol1an alapvető, alkotmányosan biztosított emberi jog, amely nem
ko átozhatat]an, azonban a kollátozásnak nreg kell felelnie az alapjogi korlátozásolrkal
szemben fennálló alkotmányos köl'etelmérryelinek, anrel1' szerint a korlátozásról csak
tön.ény rendelkezhet, és a korlátozás nem r'onatkozhat az alapjog lényeges tatalmáIa,-

az Alkotmán1.bírósác 34l1gg1.0,1. 24') AB lratáIozatában kiemelte, hogy az információs
szabadság liollátozása csak akkol fogadható el alkotmán1.osan indokoltnak, ha azt más
alapjog érvénvesülése kényszerítően indokolja.

A 19. s (1) bekezdésében meghatáIozott szerr feladat. és hatáskörébe tartozó döntés
n.eg l tozata la ra  i r á11u lo  e l j á rá .  50| .n  \es7 ie t t  \ag\  rde7 ie r '  r  ddn:P .  mP-J '  o  '  '  . :
szolgáló adat a keletkezésétól szcmitott tiz etig nem ni:]r:lo.. Eze:l :.::''.i
megismerését _ a 19' s (' bekezdé;cbel fogla1takai rnerlesel. 'e..7.J::.::.-: :..:
r  eze l ő je  e r  3Pde l \e7 l .e t i ' . . \ \ t \ '  r9  \ ' : t . I  be l ' . ' de .

Aanak a l iérdésnek az eidöntése során ' hog' a ke:es e:!:: ::': :.: .::: ' .. .: '.. : : . '.
( t ;  be] .ezdc .Áoe  ip | |  ro r i  d ö r i e . - .  |o^. ' . , ' ' o  . . ' . ' " :  - | -  .  ' :  '  .  ' . :  . : : : ' :
osztotta a felperes okÍejtését. ugr.anís a kia]aku]t 

'olrój 
:' ai.:..: .:-: :

(BDT.2oo6'1359) ebbe a körbe a belsó használatra szárrt rnrrnkaan agok' err.iel.enetoi'
ten€zetek, r'ázlatok, jal.asiatok' szen€zeten belü] r altott leleLek' l agris konkrétan a
döntés meghozatalának elóltészítése körében alkotott ilatok tartoznak,-

ehhez képest a Tellel-plojekt keletében az alpeles áltai kötött n-regállapodások már nem
a dóntés meghozatalát nregelőző íoh.ant.ithoz taftoZlr3|, ]tanetn annak eledménleként
. . . n 1 l  ' 1  dÁn  P t |  : p  p1 | i ' '  P /  | ' P l : 9  " 4  i " . . r . .  5  " ' '  

p - - "  \ i  ' ' t l n - ' . .  ' l  a  k en  
" da : okmegismelése nem tagadható meg.

Közerdeku adat: az á1]arrii r ag1 hel1i önkormánlzati feladatot. r'alarninr joeszabá]r'bal
meghatározott eg1'éb közfeladatot el]ató sze1l \ ag1 sze mel1 kczeleseben 1ér ő. r a]:.mini a
tevéken1.ségére r.onatkozó, a szeméJ1es adat fogalma a]á nem e.o' barmjlren nródon
\'agJ_ folnrában lö8zített infolmáció \agJ ismelet. íriggetlenül kezelesének módjától'
önálló r'a$' g}újtemérr1'es jellegétől,'

közérdekből n1i}r.ános adat: a közérdekrí adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amel1.nek n}ilvánosságfa hozatalát \'a3]_ hozzáféllretőré tételét tön.ény
liözérdekből elrendeli;( A\t\'. 2. s 4. és 5. pont),-

az állami r'a$_ he\i önkormárr1'zati feladatot' \.alamint jogszabál}'ban neghatáIozott
eg1éb ltözfeladatot ellátó szerr vag]'személy (a tor'ábbiakban egriitt: szen') a
feladatkörébe tartozó üg1'ekben _ ígl különösen aZ ál]ami és önkormányzati
költség\,etésle és annak régrehajtására, aZ állami és önkolmányzati vag1'on kezeiésére, a
közpénzek felhasználására és az err.e kötött szerződéselire, a piaci szeleplők, a
magárrszen'ezetek és -személyek lészéIe különleges r'agy kizárólagos jogok biztosítására
r-onatkozóarr _ köteles elősegíteni és biztosítani a kőzlélemény pontos és gyols
l á ié] lozLa lásá r . -
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ha töryény másként nem lendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (r) bekezdésbenmeghatározott szervek feladat- és hatásköreben. e5á.ó s"".áiv Íbladatkiirével
összefiiggő szemé\es adata, továbbá egyéb, közfeladatot óllátó személy e feladatkörévet
ös-szefiiggő személyes adata. EZen aditok megismerésére e törvéry,rrek a közérdekűadaLok megismeré<ére r.onatkozó rendelkezéseitielI aIkalmazni,-

a közérdekű-adatok megismelésével és nyih'ánosságávat összefiiggésben az üzleti titokmegisnerésére a Potgári Törvén1.kön1r bin foglaltaf, az irányadoli(a,"tv. 19' $ (', (4}(s) bekezdés)

A varosi bíróság az előbbiekben felhír'.ott jogszabá\i rendelkezések alapján az adottjogúta elbírálása során abból indult ki, iog1- á kö"é.dukű adat r5.ilr,árrosságra
hozatalának-két konjunktív feltétele van: az adatiák közérdekű adatnak keít minősütna
és az á]lamj Yagy h9lyi önkolmányzati feladatot, vag1- jogszabáfÚán meghatározoti
eg1éb köz|eladalot el|áló szen.. szemé|y kezelésében kijl i"Jnie. Há iálam.i5lt r"tteteinlanyzlk. az adat n)'rlfanosságla hozataláIa a kéft szerv vasy személy nem kötólezhető,-

ebbcil..pedig a-z következik, hogy azt ke]Iett vizsgálni, hogy az alperes átlami feladatot\'agy.onKolmanyzaü Íeladatot, avagv jogszabályban meghatározott egréb közfeladatotellátó szer.vnek minősül-e.

A.felpeTes azon en elésével kapcsoJatbau, ho5y az alperes mint az M\/1\{ csoport tagia ésam1at1. nogy e Usopolt ulalkodo ta&ia aZ MVM Zft., ezért kön'etr'.e állami vag1-onnalgazdálkodó tár:s:ságnak nrjnósül. ab6ól indult ki, hogy az alpeles és az MV}{ zlt. közöttula]ml szelzodes Jott ]etre, ekként e két gazdasági táIsaságm a Gt. 55-ó3. $.aiban azelismert r-áilalatcsoporira i-cnatliozó szabá"-'ai iral]'adóal.

A' szám\r]teli tör-\'enyben fog]a]tak szednt összevont (konszolidáIt) éves beszámoló
j:::Í]:::1: '*:J"':. ,Fazdasá€i talsaság -(uralkodó tag) és az a részvénpársaság, illetve
:1]i!:! 

'."]:,o:::+ tarsaság. amely.feleH..az uraIkodó Lag a számr iLelí tönénia|apjánme8nalatozo beIoIyassaI rende]kezj} te]]enórzött lársa(ág). e$5é8es tizleli 
"ei';ailmegvalósítására uralmi szerződés kötése titján elis.""t iíltalii""Jpoftként töfténőműködésükró1 határozhatnak,-

ii.,.:l':I:.t wálJalatcsoport}oz . tartozó ellenőrzött társaságok önállóságánakKollatozasala e toNeny és az uralmi szerződésben foglaltak szerint, a vállalatcöport
egésze -céljainak teljesítésélrez szükséges módon és .é]tékb"o ker úet sor' Az uralmiszerzódésben gondoskodni ketl a vá]lalatcsopofihoz tartozó ellenőrzött iársaságok tagjai(részrényesei), valamint hitelezői jogainak a védelméró1,-

:,..".li:l:t 
' 
"lhli,:sopo 

Ítke n t r.a|ó mri}'ödés Iényének a cégjegyzékbe való bejeg1zésenem no/ letre aZ abl)an reszt \ e\ ö 8aZdasági táIsaságoklól elküöniiJt jogala nyt'r'c i 'ss. 5(r)-(:) bekezdés)

E jogszabályokból az következik, hogy az ur.almi szerződést kötő fe]ek . ielen esetben azalpeles és az NIty'M Zrt, _ e megállapodás etlenére önálló jogi ózemélyiségüket
megtartják és az elismert vállalatcsoport nem rendelkezik önálló jági wernélyiségg?l. Js
[ry.:':'ll".ll" is., hogy az alperes és aZ MvM Zn ' közó|1i 

".áiJi?)",'.;aa. 
u. álp"r"""

szelzodeskotesl szabadsá8át nem korlátozza, nem lehet arra következtetést lév.onni.
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hogy_ az e keresetben kéft adatok rnegismerhetósége elbírálása során az M\7l\1t Zrt. jogi
helyzetét, állami vag1''onból való gazdálkodását is számba kell venni'

Az alperes állami ra5_onból tóténő gazdálkodása köIében a r'arosi bíróság Vtv.
rendelkezéseit tekintette irányadónak, mel1' szerint e tön'én1. szabályozza a MagJ''aI
Allam tulaidonában á11ó vag1on (a tor'ábbiakban: állami vagyon) feletti tulajdonosi
joggyakorlás módját és szerrezetét, valanrir-rt e vag5'-onnal r'aló gazdálkodást,-

e tön'én5'' alkalmazásában állami r'ag'vonnali minősül:

a) az álianr trrlajdonában 1ér<í dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti
eIo,
b) az a) pont lratál1a alá nem taltozó nindazon vag'\'.on, anrely l.onatkozásában tön'ény
az á1lam kizárólagos tulajdonjogát ner.esíti,
c) aZ állam tulajdonában lévő tagsági jogr.iszon1t megtestesító értékpapir' i1len.e az
államot megillető egr'éb társasági részesedés.
d) az álIamot lrregil]ető ol].an immateriális, l-ag1'oni értékliel lendelkezo jogosu1t.ág'
amel1.et jogszabál'v r ag1'oni értékű jogként ne\ esit (\ h ' 1' s (1] e. (2) betezdés-l.-

a vfi.. mellék]ete tafta1mazza a tartós állami tuJa;donú iársasásl :..ze:.i....:]...
múlrödő társaságokat, n]ehek között bár az ]n \[ Zrt' :zerepel. mLi.e] azc:..: a G:.
idezeh rende|\"'esc. a apján az alpere. és a-l \f\ \l Zr' joga'e.rr L.ági: ie.L]..e..'e
eg1-rnástól elkülörrül és a Vti ' mel]éklete nen] sololja a taftós állami tulajdonú ifusasági
részesedéssel működő gazdasági társaságok közé az alperest, ezért nem lehet az a1peres
á}lami r'ag}.onnal gazdálkodó cégnek tekinteti,-

eköIben utal arra is, ho5, az alpelcs a költsógr-etési tön.ény szelint a központi
költségr'etésből nern részesül csupán a KöZponti Nuk]eáris Pénzüg1i A1ap felé áll fenn
befi zetési kötelezettsége.

Az ál.lanri feladat' önkormánr zati feladat, r'ag1. a jogszabá1rban meghatáIozoft es'éb
köz[e]adal n."gallapirhalósága tekintplpbe] a \áIosi biróSa3 art \.ei(e aápLJ. Boll a
közfeladat fogalmát jogszabál]' nem határozza meg, illete az állami feladatok
feIsorolására r'onatkozó jogszabál1-i rendelkezés nem ta1álható,-

a Ptk. KommentáI szerint a közfeladat á]talában oh.an feladat. amelr-et es1.ébként aZ
áJ lamnak 'ag1 a  he l5 i  ön l ' o rnan1zatnak ke l lene n .egra . ós i tan ia . -

a bíIói gf''akollat szerint a közfeladat taftalmilag szélesebb köIű, mint amit jogszabál1.
szigolúan vett állami r.agy hel}'i örrkormán}'zati feladatként meghatároz. Ennek
megítélésénél an[ak van jelentősége, hogy az érintett szen- által ellátott feladat
közcélúnak tekinthető-e, ame\.nek eldöntésekol az adott szeryre ilán)radó speciális
jogszabál1''i rendelkezéseket kell alapul venni (Fővárosi ttélőtábla
2.Pf.20'914l2oo8/5.sz. ítélet)

Az állami feladatokra, illetve a közfeladatok meghatározására \'onatkozó szabál}.t
tarta]maz az államháztartásról sző)'ó t9gz' ér'i XXXVIII. tönény, misze nt e tön'ény
határozza meg az államháztartás működésének és ellenőrzésének legfontosabb
cZabáh.ait.-
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az államháztaftás körébe tartozó állami feladatot az állam részben vagy egészben a
költségvetési szeNeken keresztül látja el, vagy ellátasának a pénzügyi fedezetét részben
vagy egészben, kőzvetlenül vas/ közvetve bíztosítja,-

az állami feladatok tartalmát és követelményeit kiilön tönények íIják elő,-

a költségvetési szen' az államháztartás részét képező, e törvény szelint nyilvántartásba
vett olyan jogi szerrrély, amely jogszabályba[ meghatáIozott és az alapító okiratban
rógzített áIlami, önkolmányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat)
közérdekbó.l, alaptelékenységként, haszonszerzési cél nétkiil' jogszabályban
meghatározott követelmények és fe]tételek atapján, jogszabáIy'ban meghatározott szew
vagy személy ilányítása vagy fe]ügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt
működési körben közfeladat-ellátási kőtelezettséggel, a kőltségvetéséből gazdálkodva
végez.(r. $ (z) bekezdés, g. $ (r) és (z) bekezdés, Bz' S)

E jogszabály alapján az állam az állami fetadatok ellátását részben vagy egészben
költségvetési szeweken kelesz|iil ]átja el, a kóltségvetési szen'fogalmát konjulttív
feltételként tartalmazó 87. s-ból az kör'etkezik, hogy e szen'eknek azon szervek
minősülne\ amelyek _ egrebek mellett _ költségvetésből gazdálkodrrak és nem céljuk a
naszonszerzes,-

ehhez képest az alperes a korábbiakban kifejtettek alapján a közporrti kö]tségvetésből
nem részesedik és gazdasági táNaságként a haszonteremtés a célja, így költségvetési
szen.rrek nem minősül,- ezen túImenően tevékenységét az idézett jogszabályok sem
minősítik álami feladatnak.

A valosi bíróság az alperes tekintetében 1'izsgálta azt is, ho$l jogszabá\ban
meghatáIozott egyéb közfeladatot ellátó szen.nek minősül-e'-

ekörben az atomelőműIe vonatkozó speciális szabál1't tekintette irányadónak azzal,
hogy az alperes főtevékenysége fol1tán a villamos energiáról szőlő zoo7. éü Dooo'I.
2.s (2) bekezdése szelint az atomelőműTe e toryény rendelkezéseit az atomenergiáról
szóló töwény különös szabályaival összhangban kell alkalmazni.

Az alomelrergiáról s7óló l996. éü CXM. Lön én} szerint

a törr'.ény alkalmazásában:

a) atomenergia alkalmazása:

aa) a radioaktív anyaggal, illetőleg nukleáris anyaggal kapcsolatos tevékenység,-

b) atomenergia alkalmazója: aki az a) pontban meghatáIozott tevékenységet végez,-

p) atomerómű: olyan energiaátalaktó létesítmény, amely nukleáris láncreakció
felhasználásával r''il]amos energiát termel (z. $),-

új nuHeáris létesítmény és radioattír' hu]ladé}táro]ó létesítését előkészítő tevékenység
megkezdéséhez, illetőleg meglévő atomerőmíí további atomrealrtort tafialmazó
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egységgel való bővítéséhez az országgyiílés előzetes, elvi hozzájárrrlása szükséges' (7. $
(z) bekezdés),-

az atomenelgia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betaftásáért az
atomenergia alkalmazója felelős,-

nukleáds létesítmén1,ekkel, valamint nuldeáris rendszerekkel és berendezésekkel
kapcsolatos teréken1'ségek körében csak azok az intézmén1'ek, szervezetek, valamint a
Polgári Törvénykö"yo oss. $-ának c) pontja szednti g-azdálkodó szerv-ezetek
műf,odhetnek, umeb'ek megielelő rrrinőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek.(ro. E (r)
és (z) bekezdés)

A 2oo8-2o2o közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról szó]ó 4o/2oo8. (Iv. 17,)
oG}, hatáIozat 12.| pontja szerint az országgíílés az 1-11. pontokban foslaltak
megvalósítása érdekében ielkéri a Kormán1t, hógy kezdje m9c.q3 új atom91őműVi
kapácitásokra vonatkozó diintés-előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és
társadalmi megalapozást követően a beruházas szükségességére, feltételeile, az előmű
típusára és tele!ítéiére vonatkozó jar'aslatait kellő idó,ben terjessze az országg1úlés elé,-

Az atomenergiáról szó1ó 1996. él'i cx\T' tön.ént.7' $-anak (z) bekezdese alapján' a paksi
atomerőmű ielephe\én új atomerőműr'i blokk(ok) tétesítesének előkészítesét szo]gáló
tevékenység *"gk"áe.ohi" szükséges előzetes, ebi hozzájfuvlást az orság5íí1es a
25/20o9. (IV. 2') oGY határozattal megadta.

A városi bíróság álláspontja szerint a korábbiakban kfejtettek alapján az alperes csak
abban az esetbe]l lenne jogszabályban meghatáiczotl egyéb közfeladatot ellátó szen',rrek
minősíthető, ha a miííröáésére 

'vonatkoió, 
1996. é\'i cxu. tör.r'ény mint speciális

jogszabály áz tala e]látott tevékenyseget köZfe]adatnak minósítené.. mir'el e tönény
eÉö.b"n iend"lkezést nem taltalmaz; lán-e nem tartalmaz ol1'an szabál}t sem, amel}. az
alperesnek a kereselben megjelölL adaiai oyilr.ánosságra hozatalát lagr bozzáíérbetőlé
teieléL kcizérdekbol elreodeltié, ezér1 nem lehet aJappal köveLkezteiésL le\oo-oi aTra. hos.
az alperes jogszabályüan meghatáIozott egyéb közfetadatot el]átó szentek minősii1ne,-

eköben utal arra is, hogy közérdekű adato\ valamint a kózérdekbői nyihanos adatok
Áeils-erhetőségéh., iiőa$ az Alkotmányban biztosított széles.körű és támogatandó
alaijog éwénÉs éséhez elengedhetetlen, hogy jogszabály.'rendelkezzen a
megisi-rerhetősóg tehetőségéről, jogszabály írja elő az erre vonatkozó kötelezettséget.

Tekintettel arra, hogy az alperessel szemben a felpeles az A\,tv. 19'- g-ra ala!ítottan
u."a.e"yta""ti t".ji.ztefte;lő a kelesetét, ezért a városi bíróság az üzleti titok köIében
felajfu1ott alperesi bizonÉást mint szükségtelent elutasította és ekórben további eljárás
lefol1'tatását mellőzte.

Az eljárás az Itv. 57. $ o) pontja alapján illetélcmentes.

Szekszárd, zorr' február 7. napján
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