
T.
Szekszárdi Járásbírósáo.

e||enkéreIme

az MVM Paks ll. zft. (7030 Paks, Gagarin utca
1. 3. em. 30218.) alperesnek
képv.:

o*' uo.oot.J n,,oo UI]VVé.1
Nagy és Troesány i  Uoyvó : . t j  I rodaU  a a . ^  r .I  t _  |  r  l a  t l 0 , i p c s t ,  U ! , ) c s d  [ . ] i c o  4 , gTeleíon; 487 8f0Ü, Éo*'  as i ;zc l
www.nt.h i j  bogc ian t ibor@nt hr ,
NAGYgTRŐCSÁruyt

az Energiak|ub Szakpo|it ikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesü|et (1056
Budapest, Szerb utca 17-19.) fe|peres á|ta|
indított oerben

a 27 .G.40'01 1 |201 4' számhoz

HATÁRNAPoS: 2014. május 5.

I

\
Í :
I

i

2014lmájl4



Tiszte|t Bíróság!

Az Energiak|ub Szakpo|itikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület felperesnek az MVM
Paks ||. Zrt' a|peres e||eni perében, az alperes A/1 a|att csato|t meghata|mazássa| igazolt
képvise|etében, az a|ábbi

el|enkéreImet

terjesztem e|o; kérem, hogy a fe|peres keresetét e|utasítani és ot a 32l2003.(Vl||.22.) |M rend' 3.$
szerint perkö|tségben marasztalni szíveskedjen azza|, hogy az a|perest képvise|ő ügyvédi iroda
Árn fizetésére köte|es'

l. Tény

1. 2O14ljant16-án ke|t |eve|ében a felperes az információs önrende|kezési jogró| és az
információszabadságró| szo|ó 201,1:CXI|. törvény (a továbbiakban: ,,lnfotv.') 28 s (1) bek. a|apján
kÖzérdekű adat megismerése iránti kérelmet nyÚjtott be az alpereshez, me|yben e|ektronikus úton
kérte megkÜ|deni a 2O1 ljanl14-i magyar-orosz ta|á|kozón az MVM Paks ||. Zrt'. részérő| szÜ|etett
megá||apodásokat.

2. 2O14lmárcl5-én a fe|peres keresetet nyújtott be a Bírósághoz, ame|yben az Infotv. 31 's (1) és (7)
bek.-ei a|apján az aIperest arra kérte köte|ezni, hogy a fent em|ített megá||apodásokat a részére
küldje meg'

3. 2}14|márct16-án ke|t hiánypót|ásában a fe|peres pontosította kereseti kére|mét és a2014ljanl14-
én, Moszkvában, a Rosatom overseas és az a|peres á|ta| kötott
(i) az energiab|okkok a|apvető épÍtési feltéte|eirÓ| szó|i
(ii) az Üzemenyag-ellátás a|apveto fe|tételeirol szi|ó és
( ii i ) az energ ia b|okkok üzeme|tetésének a Ia pv etó fe|téteIei rÓl szóló
szeződés kiadására kérte kote|ezni az aIperest.

4, Tény, hogy i|yen szeződések nem jöttek |étre' i|yen szezodések nincsenek, nem |éteznek.

5. Bár ez nem a je|en adatigény|és és ennélfogva nem e per tárgya, tehát obiter dictum jegyzem
meg, hogy ezze| szemben a módosított petitumhoz hason|ó tárgyban szÜ|etett 3 un. term sheeÍ'
ame|yek a |ejjebb a 10. pontban definiált ún. Megva|ósítási Megá||apodások tárgya|ásának
á||apotát és a iárgya|ások további irányait rögzítik. Aterm sheeÍeket, tekintette| arra, hogy azoka
felperes á|ta| meg nem ismerheto adatokat is tarta|maznak, azokat kitakarva, a tárgya|áson
fö|mutatom.

l l. Közérdekű adat megismerhetőségének korlátai

6. A fe|peres a keresetét az |nfotv.-re a|apította. Az a|peres nem vitatja, hogy az |níotv. 26.s (1)
bekezdése szerinti egyéb közfe|adatot e||átó szervhez hason|ó tevékenységet is végez, keze|
ktzérdekű adatokat, ame|yeket - a torvény e|térö rendelkezése hiányában -- bárki megismerhet.

7 ' Az Infotv. a|apján a kÖzérdekŰ adat megismerése iránti igénynek (egyebek me||ett) kor|átja:

(i) nyi|ván, hogy az adat megismerésére irányu|ó igényt az igény|o az adatkeze|onél nyújtsa be'
az igény ne Iegyen egyértelmrjen ésszertjt|en Vagy tÚ|ságosan á|ta|ános;

(ii) ha az adata 2009:CLV tV 3 s 1. pontja (1.sz. Me||ék|ete) szerinti minősített adatnak (|nfofu'
27.s (1) bek.) minősÜ|; ,,SzigorÚan ÍlÍkos'' (mert p|. |ényegesen veszé|yezteti a nuk|eáris
|étesítmények biztonsági rendszereit), vagy',Titkos., (mert p|. számottevő vagyoni kárt okoz)'
vagy ,'Bizalmas'' (mert p|. hátrá|tatja az á||am érdekérvényesíto képességeit vagy sérti a
nemzetgazdasági szem pontbó| kieme| t je|entoség ű gazdaság i szervezet m tj kodését);

(i i i) ha törvény így rendelkezik (|nfotv. 27.S (2) bek.);



(iv) ha az adat a ktzfeIadatot el|átó szerV dtntéshozataIi e|járásában jtvóbeIi döntés
megaIapozását szoIgá|ja (|nfotv. 27 s (5) bek.), kivéve, ha azt az adatkeze|ő a
megismerhetoséghez Vagy annak kizárásához fúződÓ érdekek mér|ege|éséve| mégis
engedé|yezi,  i||etve

(v) a dontést mega|apozását szo|gáló adat a dtntés meghozatalát követóen akkor is, ha az az
á||áspontoknak a döntés-e|ókészítés során ttrténo szabad kifejtését veszé|yeztetné (|nfotv'
27.$ (6) bek.);

(vi) ha üz|eti szempontbó| arányta|an sére|met okozna fe|téve, hogy ez nem akadá|yozza a
torvény á|ta| ktzérdekbő| megismerhetóvé tett adat megismerésének |ehetóségét (|nfotv.
27.S (3) bek., 3 g 7. pont).

lll. Az atom erőm íÍ.projekt

B. A 25l2009'(|V.2.) oGY határozat alapján 5 évve| eze|ott megkezdodött a paksi atomeromű
teIepheIyén Új b|okkok |étesÍtésének e|őkészítése. Ennek során 2013 végére e|készÜ|t az
oroszországi FÖderációvaI késobb megkötött á||amközi egyezmény tervezete, ame|yet a
Kormány, amint az közismert, az Euratom egyezmény 103. cikke alapján 2013ldec|10-én
megkÜ|dÖtt a Bizottságnak. Az Euratom Egyezmény 103. cikke a következoképpen rendelkezik:

',A tagállamok közlik a Bizottsággal a harmadik állammal, nemzetközi szervezettel vagy
harmadik állam állampolgárával kitendő megállapodások vagy szerzÓdések tervezeteit,
amennyiben a megállapodások vagy szerződések e szerzidés alkalmazási körét érintik'

Ha a megállapodás vagy szerződés tervezete olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek
akadályozzák e szerződés alkalmazását, a Bizottság a hozzá intézett közlések kézhezvételétol
számított egy hónapon belül közli véleményét az érintett tagállammal'

Az állam a tervezett megállapodást vagy szerződést csak akkor kotheti meg, ha a Bizottság
kifogásainak eleget tett, vagy teljesítette a Bíróságnak az állam kérelmére indított surgősségi
eljárás során a tervezett rendelkezések és e szerződés rendelkezéseinek
összeegyeztethetőségérőI hozott határozatában foglaltakat. A Bizottság véleményének
kézhezvételét követÓen a Bírósághoz bármikor lehet ilyen kérelemmelfordulni."
Amint az közismert' miután a tervezetet megvizsgá|va a Bizottság 2014l1an|14-én azt közö|te,
hogy abban nem talá|t o|yan e|emet, ame|y az Euratom egyezmény végrehajtását akadá|yozná, a
Kormány képvise|óje (v.o.: 16|2014'(| '31.) ME határozat) aznap a|áírta a később 20,14: I l .
törvénnye| kihirdetett egyezményt (a továbbiakban: az ,'Egyezmény''), ame|y 2014lfebl12-én
|épett hatá|yba (5l2U a.(||.1 2.) KÜM köz|emény)'

9. Az Egyezmény 9. cikke annak végrehajtását a késobb megkötendó á||amktzi hite|szeződés
megkötéséto| tette fÜggővé. Sajtóhírek szerint ennek a hitelszezodésnek az a|áírása idoktzben
megtörtént, ratifiká|ása azonban nem'

10' Az Egyezmény 3. cikk 5. bekezdése és B. cikke az Egyezmény végrehajtása érdekében
megkotendó szeződésekró| rende|kezik, ezek az ún. ''Megvalósítási Megállapodások''. Magyar
o|da|ró| e Megva|ósítási Megá||apodásokat az Egyezmény szerint a ''Magyar llletékes Hatóság
és/vagy a Magyar Kjelölt Szerveze(,fogja majd megkötni (3. cikk 5. bekezdés). Megjegyzem,
nincs nyi|vános adat arra nézve, hogy a ,'Magyar Kijelölt Szervezet,kijelö|ése megtörtént vagy
maguknak a Megva|ósítási Megá|lapodásoknak tárgya|ása megkezdódott vo|na.

lV. Az atomerőmű.projekttel kapcsoIatos közérdekű adatok kezelése

11. Előrebocsátom, hogy a fonti 6-7. pontbe|i kor|átoknak bizonyára mindegyike fönnálIhat az
atomerőmű-projekt egyes e|emei, az azt érinto egyes adatok vonatkozásában, azza|, hogy ezek a
kor|átok idorő|-idore nyi|ván vá|toznak. Sok egyéb me||ett így vá|tozott p|. az Egyezmény
a|áírására fo|hata|mazást adó 1612014'(|'31.) ME határozat, ame|y e|obb ''Titkos'' minősítésű vo|t,
majd ezt a minősítést a jogszabá|yok e|okészítésében va|ó társadaImi részvéteIrő| szó|ó
2010:C)üX|. törvénnye| összhangban megszÜntették' De ugyanígy, a projekt megva|ósítását nem
veszé|yeztető időpontban nyi|vánosságra kerü|t ttbb lízezer o|daInyi e|okészítő anyag, így sok
más me||ett:



12 .

- a Nemzeti Energiastratégia, és az azt mega|apozó dokumentumok, ame|yek a Kormány
hon|apján érhetők e|. ht1plugary-ts-o_rmaryr.hurbubenz9!:í9]cgzlesj:lrinsz'le1!_qqi k|irna.es.
g-ffprqiauqyi-a||amt ,

- a Nemzeti Éghaj|atvá|tozási Stratégia (NÉS-2) teruezete, ame|y a Kormány és a Magyar
Fö|dtani és Geofizikai Intézet hon|apján érheto el: http.lik|inp.B-o.n:alyjul!dui:d:!eüle!:
eglal]a1yé{azdsr:steleqrg:talsafti@$9nzuItaclpta és http://nak.mfqt_hqlhlJ,]axqnamYlttlm| €'

- ' 'A Magyar Vi||amosenergia-rendszer közép- és hosszú távú forráso|dali kapacitásfej|esztése,
2013." cÍmű vizsgá|at i  dokumentum az a|ábbi l inken érhető el:
https:/ iwww'mavir.huidocuments/10258115461/Forr%C3%A1se|emz%C39óA9s 2013 pdf/Oa51f
A6c-73e7-4607-b58 ,

- a ''Magyar Vi||amosenergia-rendszer Há|ozatfej|esztési Terve 2013'' című dokumentum -
eIoretekintésseI 2030-ig az  a|ább i |inken érhető e|.
http://wriwv.mavir.lru/documentsi 1 0258/'15454i HFT 2013.odf l2.3c4eee4:e0Q8-a6_Z!:gLe3_
aÍ1&Bsd0se95'
a ktrnyezefuédeImi engedé|yezést megeIoző, eIozetes konzuItációs kéreIem kapcsán a
VidékfeiIesztési Minisztérium honIapján e|érhető dokumentáció:
@ekfej lesztesi-m i n iszteri u.nikorrlyez-p,lugye-tt:f_ql el os-
al I amtrtkarsaqi hirek/nern zskozi-kornvezetvedel n!,

- az MVM csoport á|ta| készítetUkészíttetett tanuImányok az a|ábbi Iinkeken érhetok e|:
http://energiakontrolIprogra m, huiadatnyiIvanqssag/oaksi-atomeromu-te||er.proiekt és
httrr:1/enerqiakontrollprogram'hUadatny!'|uang-ssagfircgyar-vt!.|em9-s--q1uv€!:]ev€Lua].e.K!,

- A Térségi szakirányú humánerőforrás térkép - 2011.12.07. (e|érhetó a
http ://enerqia koryllellpregla nlluladalrylyelpssaqmagyglyM I i n ken),

- A beruházási, az Üzembe he|yezési és az Üzeme|tetési munkaeroigény fe|mérése - Tanu|mány
1-2. kötet (elérheto a hltp./ lenerqiakont arn.hu/adatnyi|vanossaqlmaqyar-vi||amos.
rnuvek-l evai-prcr.ie kt I i nken),

- AVezetoi osszefog|a|ó-Létesítési ésÜzeme|tetési szakmajegyzék.2010.12.06 -wbs: 7.1.3.3.
(e|érheto a ht1p./elcrglako*nlrp1$-rag1eCI-b-uiadatnyiIvanossaq1rnaqyar-v||lan"qs--]]]Wck-]sy.a]:
p1qlell linken),

- A Létesítési és Üzeme|tetési szakmajegyzék - 2010.12.06 - wbs: 7.1'3.3. (e|érhetó a
blp*íercIgjalaltp.]|proqr8m,huiadatr]viIvanQssaq/rrraC]yar.v.!ilarnos.muvek-|evai-proiekt Iinken),

- A paksi mtiszaki foisko|ai képzés |ehetőségeinek vizsgá|ata (e|érhető a
http://enerciakontrollUOgrarn lru/ad.itnvilvan.slsa-S4_!l-a-Syel_V_!lamos-muvek-levai-projek! linken),

- A MŰszaki fe|sőoktatásba irányÍtó és fe|készító térségi program (e|érheto a
http: i/energiakontrol lprograrn hu/adatnyi lvanossaq/niaqyar-yr l lamos-mqvek-levai-projekt l inken)

- A Je|entés a 2011' ápriIis 26-án ke|t ''A térségi válla|kozások fe|mérése cé|irányú értéke|ési
rendszer alapján'' tárgyú Vál|aIkozási Szezodés a|apján e|végzett fe|adatokró| - 2012.02.15.
(e|érheto a http:i/energia[a]rga|gogpn-]_hL'e-dauy_Üya13ossesl]]qgy€r-vi||atnog-muVek-
plgt-gll linken),

- A Fej|esztői dokumentáció - Paks és környéke térségre összeá||ított beszá||ítói adatbázis
(e|érhető a http:llq!Élgpkanjrq!]orpgtall_h!1eda$y!yal_osseq&]agyar-VilIar}los-lxuVe
pro iek t  l inken) ,

- A Fe|használói útmutató - Paks és környéke térségre összeállított beszá||Ítói adatbázis (e|érheto
a http:l/ele1g1a\gnIlqilp1Agran_fuladgllylye11o_s_SAgl ok!
l inken) .

A közérdekű adatok megismerhetové téte|e fo|yamatos, így a napokban kerÜ|tek nyi|vánosságra
az új b|okkok te|epheIyvizsgá|atának és értéke|ésének engedé|yezéséhez kapcsolódó
dokumentumok, ame|yekkel kapcso|atban az országos Atomenergia Hivata| a ktze|jtvóben tart
közmeg ha| |gatást
(lrilp.ll\&tttv l'r €ea,qov hu/web/v3loAHPortal nsÍ/web,7Qp9|Á@d.0ÉE$a0A8
D 56A6 7!j-Ü 2 5 70-BE!!20 q 8^Q )

tsszefog|a|va az á||apíthati meg, hogy minden az atomerőmű-projektte| kapcso|atos közérdekű
adat azt ktvetoen és o|yan mértékben, ahogy az adatra vonatkozó ftnti 6-7. pontbe|i kor|átozás
megszűnt, megismerhetové vá|t, és a jogszabá|yok szer int megismerhetővé vá|ik a j övóben is.

' t3 .



V' Döntés és döntés.előkészítés

14. Bár a fe|peres keresete nem |étezó szeződések kiadására irányu| és enné|fogva minden további
vizsgá|at né|kÜ| utasítandó e|, a további pereskedést e|kerÜ|endő mutatom be azt az okfejtést,
amely a term sheet-kitakarás okáuI is szo|gá|t.

15. Nincs nyilvános adat arra nézve, hogy ki lesz a tervezett atomerómű-projekt során a magyar
szeződő Íé| (az Egyezmény szóhaszná|atában a Magyar Kije|ö|t Szervezet), és nincs adat árra
sem, hogy az orosz Kijelö|t Szervezet pontosan mi|yen szolgáltatásokat fog és mikor nyújtani és -
- |egfőképpen - nincs adat arra, hogy mi|yen e|lenérték fejében és mi|yen garanciá|is és egyéb
feltéte|ekke|. Nem tudni, hogy az Egyezmény szerint megkötendo Megva|ósítási Megá||apodások
maguk me|y á||am joga szerint |esznek szerkesztve, de azt sem, hogy aZ egyes Megva|ósítási
Megá||apodások egymássa| mi|yen viszonyban fognak á||ni; roviden ezek a szezidések -
döntések -- nincsenek, |egfe|jebb e|őkészítés a|att á||hatnak.

16. Az atomeromű-projekt megva|ósítása során -- amint azazEgyezménybo| magábó| kitűnik -- több
|épcsoben, egymást követó döntéseket ke|| hozni' de ettoI a döntéshozataIi e|járás maga nem tud
döntésenként e|kÜ|önÜ|ni '  A döntéshozata|i  e|járás véde|mét szo|gá|ja az Infotv'  27.s (5)
bekezdésbeIi rendeIkezés' ebben az esetben azt, hogy a megkötendo Megva|ósítási
Megá||apodások és az annak a|apjáu| szo|gá|ó további dokumentumok ne ido e|őtf |egyenek
megismerhetők, e|kerÜ|endo a másik szeződő fé| privi|egizá|t tárgya|ási pozÍcióba segÍtését.

17. Az Egyezménybo| arra |ehet kovetkeztetni, hogy |egalábbis az egyik Megva|ósítási Megá||apodás
egy''turnke1/'-típusú szeződés Iehet majd' Arra nézve, hogy egy i|yen szezodés mi|yen
bonyo|u|tságú és abban hány ponton Ütköznek az e||entétes érdekek, a tárgya|áson fö|mutatok
egy iratmintát és az annak haszná|atához írt jegyzetet. Nyi|ván nem i|yen, de i|yesmire
em|ékeztethet majd az egyik Megva|ósítási Megá|lapodás, persze me||ék|etek né|kü|, ame|y
me||ék|etek terjede|me 1-2 ezer o|da|t tehet ki. Brit, cseh és finn pé|dák nyomán arra |ehet
fö|készÜ|ni, hogy csak egy i|yen szeződés |etárgya|ása 7z-1 évetvesz igénybe, ame|yet a magyar
vagy euripai uniós hatóságoknak az engedé|yezésekke| kapcso|atos e|várásaira tekintette| VelÜk
fo|yamatosan egyeztetni ke||. Ez a fo|yamat rendkÍvÜ| bonyo|u|t és sokszerep|os, ha a magyar fé|
érdekérvényesíto képességét egy ilyen projekt során (a nyi|vánosságga| egyÜtt) a másik siezodi
fé| informá|ása rombo|ná, az szé|sőségesen javítaná az orosz KijeIo|t Szervezet és más szá||ítik
a| kupozícióját, ami viszont egyenesen nyomós közérdekke| e||enkezik.

Vl. összegezve

18' Az a|perest, i||etve a magyar kormányzatot megi||eti az a jog, ami egyben fe|e|őssége is, hogy a
döntései meghozata|ára irányu|ó e|járás során készített vagy rögzített, a döntés mega|apozását
szo|gá|i adatokat bizonyos ideig ne tegye bárki á|ta| megismerhetővé, ha az annak
megismerhetőséghez túződő kÖzérdekke| szemben az mutathati ki, hogy az adat megismerése
á|ta| a nyomós ktzérdek je|entosen sérÜ|.

19. Nyomós közérdek ugyanis, hogy a Megva|isítási Megá||apodások meg Sem kezdett
tárgyalássorozata e|ott, a másik szeződő fé| ne ismerhesse meg a magyar pozíciókat, kÜ|önos
tekintette| arra, hogy a másik o|da| aIkupozíciói végig rejtve maradnak. MegÍté|ésem szerint egy
Üz|eti tárgya|ás fo|yamatában vagy megkezdése e|őtt az egyik fé| egyo|da|ú át|áthatósága és
nyitottsága á|ta|ában hátrány, egy nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entoségű projekt
esetében a közérdekek között mérlege|o a|peres tehát nem rombolhatja az á||am
érdeké rvényesítő képesség ét.

20. Ac. atomerőmű-projekt esetében az alperes és más adatkezelok a fö|jebb a |V. fejezetben
bemutatott módon fo|yamatosan tesznek e|eget annak, hogy a keze|ésÜkben |évő közérdekű
adatot mindenki megismerhesse.

Tisztelettel.
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ÜcwÉot MecnnrnlruezÁs

A|u|írottak, az MVM Paks ||. Atomeromű Fej|esztő Zártkorrien Műktdo Részvénytársaság (7030 Paks,
Gagarin utca 1. 3. em. 302lB) (,,Társaság' ') képvise|etében a Pp' 67.s (1)bekezdése c) pont második
fordu|ata alapján ezenne| meghata|mazzuk a Nagy és Tricsányi Ügyvédi Irodát (1126 Budapest,
Ugocsa u. 4/B), hogy a Társaságot az Energiak|ub Szakpo|itikai Intézet és Midszertani Központ
EgyesÜ|et fe|peres á|ta| a Szekszárdi Járásbíriság elott indÍtott és 27.G'4O.o11l2o14 szám alatt
fo|yamatban |évó perben a bíriságok e|ott, a per minden szakaszában te|jes jogkorben képvise|je,
he|yette és nevében e|járjon, jognyi|atkozatot tegyen. Meghata|mazottként e|járhat az Ügyvédi iroda
va|amennyi Ügyvédje és jogszabály e||enkezo rende|kezése hiányában ugyvédje|Ö|tje és a|ka|mazott1a,
továbbá az Ügyvédi iroda á|ta|adott kü|tn meghata|mazás a|apján az ügyvédi iroda almegbízottja(i).

A je|en meghatalmazás minden kor|átozásának magábó| ebbo| a meghata|mazásbó| ke|l kitűnnie.

Budapest, 2014' ápri|is 29.

MVM Pnxs II. ZRT

tT f- OtaL$-
Tith Csi|la mŰszaki igazgató
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