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Eliáró bíró a folytatólagos tárgyalás nregn),itását követő-en 'megállapítia, 
ho$' felek éS

íu,o"u"iár., ""i"í''t 
a b;ava (;ók képvis'elói szabályszerú idézésre. rrregie1errtek'

Táiékoztatia a neg]elenteket' l]ogy o ti,g1n1.;, anylját hc gfe]\.etel lLiján l.jgzíti, nelyről

dfi. ;;ii;ü;i; násolaia 8"munkliap ettelter il a polgári LezcLoirodában átvel]etó,

ilietve magteldnthetó'

EZt követőeo eljaró bíró islnertgti az utolsó táIgyalás óta keletkezett iratokat' 11' rendú

ffi*.i;.i;-' ldviselóje bírói kérdésre: csalr aZ utolsó táIg)'aláSi jegyzői(önyvet kaptuK

;;". ;i;;.,J;;;í"., ','"íetr"..l."', r'"uáván1'okat 1:T ,': ,';ndu !.*"atkozó 
képr'iselóje:

]ii.Li"r" r'"gy -i seir-r kapturrk a 6' sz. jeg1'zőlrön1.völ iríviil Setlrttrlt.

Ezt követoen a bíróság meghozta, majd kihildett9 c következÓ

végZést:

csudaY Gábor Tamás lelperesnek ' Nemzeti Yé.l]1 ,é: - 
IlíÍközlósi Hatóság

Médiatanácsa alperes ellen' t.o"u,a"tiíuout iiuaása jránt indított pe|éber-r a bíróság az Rrl-

KIub ZIt' 1' r' beavatkozó oeavatrozasi kéIolmének alpercs pern'Ycrtessége elónozdítása

e,.a.r..u"n u ep, 54' $ (1) bekezdése alapján hel1t ad.

A beavatkozó jogosult a 7' sorszám alatti l.ellebbezésén iiletékbél'r'eg forrrájában 7'000
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(Hétezel) Ft viSszaigélyléséIe az illetékes adóhatóSágtól'

A végzés ellen fellebbezéSnek helye nincsen'

Indoko|ás

A bíróság a beavatkozó fellebbezését taftalmában a bíróság 6-I. sorszár.rrú végzésének saját

" hatáskörben töl1énó megváltoztatása iránti kérelemnek takintette és annak. figyeiemme]

arra' hogy egyolclalú kérelem - a Pp. 227' $ alapjan beiyl ad.

Ennélfogva az I. I' beavatkozó beavatkozási kéIelmének is helyt ad.

Az 56. $ (3) bekezdése zárja ki a végzés ellenj fellebbezés lehetőségét'

A végzós jogerősl

EZt követóen meghozta éS kihjrdette a kóVetkoző

I I ' s z .Yégzést :

Csuday Gábor Tarnás feiperesnek _ Nemzcti Mé<lia -'és 
trIírközlósi Hatóság

Média tanácsaa lperese l len ,k ö zérdekúadatk iadása i ránt indíto t tperéberrabíróságaz
MTM-sBs zrt. II. |. beavatkozó beavarl<ozási kérelnrének alpeles penyedessige

előmozdítása érdekétJan a a Pp. 54. $ (l) bekezdése alapiár1 lreiÍ ad'

Avégzés ellen fellebbezésnek helye nincsen'

Indoko l ás

A bíróság a beavatkozó 1éllebbezéSét taÍtalmában a bíróság 6J' sorszalnu r,egzéscnek saját

hatáskörben tölténó megváltozlatása irárrti kérelemnek tekintette és annak f.igye]emmel

alTa. hogy egyoldalú kérelem . a Pp. 227' $ alapján helyt ad.

Enné]logva aZ I. Í. beavatl(ozó beavatkozási kérclrnénelr is helyt ad'

Az 56' $ (3) bekezdése zárja ki a végzés elleni l.ellebbezés lehetiiségét'

A végzés jogerősl

Felperes .!ogi képviselője: keresetünket változatlan formában rz LlrsheliveI cg}E/oen

fenntaltom.

Alperes jogi képviselője: ellenkérelmiinkben fogialtakat változatlanu1 fenntaltiuk' valamlnt

az előzó tárgyaláson tett nyilatkozatainkat úgyszintén'

l. n alperesi b€avatkozó képviselője: ald{ol tudunk éIdemben nyilatkozni,a kclesetre

u- .noy ib"nmajc lakeresete t . i l l e t ő legafe leke l őadása i t ,ny i ]a tkoza|a i tkéZhezkaptu lq



tekintet1el alTa, hogy csak a 6' solszálnú jegyzőkön}.v á1l rendelkezésünl(Ie.
Bírói kérdésre előadom, hogy az I. r beavatkozónak már akörben is lettek vo]na

r ii.^l"51"lej. 'rnjszerint cZ egész szelződés üZleti titoknak minősül és így nel-rr képezheti' t(öZeldekÚ adlt tár8}át. neln is minősíthelő közérdeKi adatnat. Azonban fudjuk' iogy a
beavatkozó nem mehet szembe alperessel' ezáltal alkalmazkodunk alperesi 

"üoja,no.'. 
u

szeződés bizonyos lészének kitakalását kéÍjük. A bíIóság is tuclomással bíl anól' hiszen
láthatla a Zaltan kezelt szeÚődést' hogy amenrryiben a kitakafl részeket köZéIdelú adatként
kezeljük és kiadásra nyilvánosságra kerülnek az.jelentős hátrán}t és sórelnet okozhat a
beavatkozóknai<' Kifejezetten a médialijrvény is előíja azt, hogy a hatóság köteles a felek
üZleti titkait ekként, a Ptk' 81 . $-ban foglaltak szelift iizleli titold(ént keze]ni.

I. r. alperesi beavatkozó: az érintett szerződések most 2o12' július 9-e1 megszúnnek. eddig
\'annak hatáiyban. ezt követő úgynevczett átlneneti időszaloa nincsen é1ő szerződés. É
köIben adnán eló, hogy a hatósággal szerződést kö1ö1t Szelv@Zetek. alrik az analóe
sugárzásra szelződést kötöttek koÉbban olyan l.ötelezettség terheLte okct. hog) aprilisi!
bejs]entsék azon hajlandósá8ukat éS igényüket, illetőleg szelződés módosítási igényiikei. niszerint ők a digitális átállásig teiedő időre' az úgynevezett ',szimu1cast', éatattasi)időszakra szerződj enek.

Itr. r. beayatkozó képviselője: e]sősorban kérenr' hogy felpeles konklét jogszabályheiyre
hivatkozással .jelölje rrreg azt' hogy hol van az kírronjva' hogy czet u t.t.u.n"lai.
ldzárólagos állami tulajdon 1ár.gyá1 képezik. Ugyanis az a hatáIozott álláspontunk, hogy aZ
egész sZerZődéS köZérdekű adatnak ue'o rrrinősiilhet' Tehát olyan nincs. i'ogy a teipei:ei keri

.Io\ )l,-uu. egész szerzodds l(jadását' hiszen aZ önnagában, hogy szerzódés netn köZérdekLi adat'
}t--l 

Pontosan mondjl meg. Ilogy 49|y3datokra kíváncsi és akkor már elkezdhe|ünk vitatkozni" azon, hog} ezek az adatok üz16Íi1ii[6t R-épéá-eláés ezállal az alper.es nem köteles ezeknek
a kiadására, vagy pedig adott esetben nem képezik üZleti titok táIgyát.

II. r. beavatkozó képviselője: nem azt állítottuk' hogy vitatjul! hogy ezek kizárólagos
állani tulajdon táIgyát képeznék ezek a frekvenciiík, egyszetÍíerr csak azt kériük felperesiő1.
ho8y hatfuozottan jogszabályhelyre hivatkozással jelölje meg. hogy rnet!it jogszabály
aIap ián á l I iL ia  ezr '

.5.P.21.195/2012/10.

Felperesi képviselő: anennyiben nincs alpel'eSi VitatáS nem köte]ességetn trr€gjelölni, hogy
l.onlréran mel5 iL .jogsZabál) hely e1.

II. r. beavatkozó folytatja: előadorrr továbbá, hogy álláspontorn szerint ezek továbbm Sem
köZérdekű adatok' üZleti titok köIébe taltoznak' nind a nédiatörvény már az I. r'
beavatkozó által enlített Ptk. s7ákaszol( alapjár' Erre hivatkozással ismótelten kérjük a
felperest, hogy konlíétal jelölje meg' hogy mely adatok kiadását kéri. E körben előadom
azt, hogy a többi míisilszolgáltató á|tal aZ alperesi hatóságrrak fiZetett dí jÁeq4xi&l]loi
Ennél fogva arrennyiben jelen szerződésekben szereplő díjak nyilvánosságra kerüinének,
igy I' és II. r' beavatkozó piaci helyzete jelentősen sérülne és a tárgyalási pozíciója
jelentősen hátrányt szenvedne. Hivatkozom a megkapott 6' sorszárn alatti jegyzőkőn}.vben
szereplő, Í'elperes által enlített know-how, üZleti titok, lakossági ellátottság stb.
kiÍ.ejezéseke, nelyek álláspontom szerilt egyáltalál nen eze]<nek a szerződéseknek a
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tfugya és ezáltal nem is tar1almazzák ezen szerződésclr, iuli1ire |elperes l<íváncsi.
Alláspontom szelint továbbra is fenntafion azt' hogy ncm szerepelnek ezen szeíződésben
oiyan adatok' arr-rik közérdekű adatolfiai( minősülrrének. A díjtéte1eld(el kapcsoLatban
továbbá hangsítlyozon azt, hogy az alperes országgyűlési beszánoiójában szerepelnek aZ
előző év adatai, amelyből Í.elpeles kisz-lirheti az a]peres díjbevételei. 9..Z!'.éc9!9]]
szerepelnek ezek a díjté|elek' . nelyelret a mírsorszolgá1tatók fizetnek a lratóság télé.
A1lasporrrtii szerint <zek analóg - digitáiis bontásban szefepell]e]i és 1áthatók a tavalyi év
viszon]']atában'

I elperes ezt kifejeze.ten vitrtjr.

Másodsorban azt is leszögeznénl! hogy ezek a megkötött ana1óg szclződósek amit irz
Anlenüa HulrgáIiával kötőtt a hatóság r1incsenek fer]n aZ intcmctcn. tchiit netu elérhető csak
a digitális szerződéseli, íg)' neln helytál1ó azon felperesi hi\'atkoZás. hogy e7e]< Íén]]
lennének és hozzáférhetők lerurének bárki szánára'

II. r. beavatkozó képviselőjel zár1 tárgya1ás tallását indítványozom. amenn)'íben
továbbiakban is szeretnénk a SZeIződés egyes elemeiről bcszólni. arrrennyiben felpercs és
felperes1 képviselő tjtoktartási nyilatkozatot írnak alá a szerződés tartallnát lekintYe.

II. r. beavatkozó képviselőjel anrryiban szeletném ldegéSzíteni a je8)'Zőkönyvet. hogy aZ
Antenna llungáriának a hatósági szerződése i:. úgy tyilvános, hogi' annak nagy lésze ki van
takar\'a, inint iizleti titkct kópeZő rószck.

Felpcrcsi képviselő: a zát tárgyalás clrendelését kiÍejezettcrr ei1enezzük, csak a1d(ol nem
ellenezzük, amcnnyiben most a szerződésen pontról ponta végig me8yünk'

Felperesi képviselő: áIiáspontunk sZefint aZ, hogy a fl.ekverrciák azok kizárólagos á1larr.ri
tulajdon táIgyát képezik azt köZtudomású ténynek kell |e1dnteni' TekintQttel arla, hogy ezen
szerződések kizárólagos állani tulajdonban lévő frekr'enciák használatála vonatkoznak'
ezért ezek kiadását kérjiik, így nem állja meg a hel)'ét a I1' r. beavatkozó azon íiláspontja,
misze nt a kereseti kéIellnünkben neln jc1öltü1rk lneg pon|os jogszabályhelyct' így
jogcímet, tehát a ker.eseti kérelmünk hiányos lennc.

II. I. bcÍtvatkozó kópviselője: kifejezetten vitatom azt a felpelesi észrevé|elt és állítást'
hogy a ftekvenciák lrasznosítása az állanr javái.a sokkal gazdaságosabban is rnegtöIténhetett
volna' azonban e körben nyiLatkozni éS bizol,}yítást clőterjesz'teni csak akltor tudok.

an-icnnyiben a bíIóSág Zát |árgyalást lendel el'

I. r. alperesi beavatkozó: kérem jegyzőkönyvbe venni azon n}'ilatkozatomat. hogy

amennyiben felpcres most nerr.i jelö1i rrreg pontosan, hogy a szerződéseltből tnely pontokat

kéri és milyen alapon . rrriután eZ köZérdekÍi adat - kiadni. lrérem most a Í.elpelesi keleset

elutasitását'
Ehhez csatlakozik II' r. beavatlrozó lrépviselő.je.

Felperesi jogi képviselő: éfielenrszerÍien, ha isnrernénk a SZeIződést. i1letőleg tudonrássa1
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bímánlr annak taíaináIól akkor urcg tudnánk .jelölni azokat a pontokat' amclyek
áliáspontunk szerint közérdekíi adatnak minősülne]r és amelynck a kiadá.át lrérjük' Nerl
vag1unk ebben a heiyzetben. cbben a helyzctben csak 7áIt táIgyalás eilende1ése esetéli
lennént'

Fclperesi jogi képviselő: továbbá indítványozom azt, hogy a bíróság hívja fel aZ alpelest
abban a kijrben. hogy az ő általa kezelt és irasznosított frekvenciák kizáró1agos állami
tulajdon tárgyai, hiszen a]peles tud csak erre r'onatkozó hitclt éIdem]ő nyilatkozatot tenni.

Alperes: nyilatkozatot nem kívánok tet,ni azon felperesi indítványra' miszednt nekenr kell
tnegjelölni. hogy mely jogszabály nondja lti, hogy a &ekvenciák kizárólagos állami
tuIajdont képeZnek'

B t l . ó  ' e tn  h i r  ta  c I  i ] r r ]  i .Ü| ön '

EZt követöen a bíIóság meglrozta, maid kihildette a köYelkcző

l l l . s z .végzést :

A tnai tlírgyalást e1halasztja, új határnapul:

2012' évi július hó 18. napjának 11.00 óráját

tűzi, melyre jelenlévó képr'iselőket és a |eleket szóban idézi'

Felhívja a beavatkozók jogi képviselőit, hogy a keleset valanir]t a nellékletei és az egyéb
nyilatlrozatok kézhezvételétől szánított 15 napon belül haladéktalalul, de 1egkésőbb 15
napon beliil nyújtsák be észrevételeiket és bizonyítási indítványaikat' A |efueresi jogi
képviseiőjének enail útján közvetlenül küldjék meg váIlalásulrnak megtclelőenl
A bíróság felhír,ja a felperest' hogy amennyiben észle\'étele vagy bármi1yen bizonyítási
indítványa va[ a]d(ol 15 napon belül' de legkésőbb a kör'etkező tárgyalásig terjessze a
bíróság elé' és az ellenérdekű Íélekne]< azokat küldje lneg vál1alására]< rnegfclelően
köZvetlenül is.

Felhí\'ja to\,ábbá a táIgyaláson jelenlévő IIülrl 'I.ivadart, 
hogy a pcrbe való |elpcresi o1clalon

töfiénő beava|kozáSi kér.elnét íIásbal éS 15 napos hatríridőben jelentsc be a bíróságon
elutasítás telhéyel, jogi ér<lekének valószínrisítésével' r'alarrrint, hogy rrrely Íé1
peÍ1]yeltességénei( c]ómozdítása érde]<ébet iLÍVán beavatkozl,ti' .\ bíróság ezt 1íövetően fog
dönteni a beavalkozás iránti kérelrnéről'

Jegyzőkön1v lezárr'a, 10'55 órakor

Dr. ocskó EsZteI s'k'
bíIó


