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térjesztjük elő a FőVárosi Bíróság 38'P.2o'5o5/2o1o/5. számú ítéleté (a továbbiakban: ..Elsőfokú

ítélet'') e||en.

A felDeres 2009. június 16-án a Fővárosi Biíosághoz érkezett keresetében.(a továbbiakban:
jd;&i;i ;;;;: 

'nogy 
u- ÉJuá."i siio"ut r.otá"'." a|peÍest az F/1. számon becsato|t

;;;il;;íé";; ta ióváob.at<uar: ''naatileíytes'r megje|ö|t közerd e '<Ú , .adatok kiadására' a

:;;"éj'ifi;i;i. ffi.lic'rl. " 
lo'ái""l.l adatok nyi|vánosságáró| szó|ó 199-2' ev. LX||l' törvenY

i" r""jí,lliu"". ''l"t". ) 21 s 17) bekezd;s; aiáp]an.,n rovaroii B róság a7 Elsö.okÚ héletbei a

Keresetnek helYt adott és az u,p"."", 
" 

t<","s"tbLn megje|ö|t adatok kiadásáía és 1 (egy) forint

perkö|tség Vise|ésé|e köte|eáe'

Az e|sófokú e|iárásban benyüjtott e|lenkére|mÜnkb€n (a továbbiakban: 'El|enkére|em,,)' Valamint az

egyéb - oq nyi'aixozatairk ban fógIaItakaI Vá'iozat|an foÍnában íen.tarljL]k'

Az Elsófokú ítéIettel kapcso|atban az alábbivagylagos fe|]ebbezést te.jesájÜk e|ő:

FőVárosiBíróság
1o55 Blrdapest' lúarkó u' 27.

Tisáe|t Fővárosi ité|őtábIal

A MaqvaÍ vil|amos Müvek zártkörúen Működó Részvénytársaság (1o3{' Budapest' szentendrei

il'zöi:;ó,:i;;;;;.;ii"tr l!y."tt p.ll siá."n csatok meghataln}zássa| iga7o|t jogi kepvisekjnk

ilá.." óáil.rnió" ruia*on ffieres ártal 
"tt"nr:nl 

ro.e,o"tí "a"t 
kiadása.kánt 38.P.20 '5051201012

#;;;liil|t"tt p.iéten a'potgári perienotartás|ó| szóló 1952' évi lIl. töryény a (á továbbiakban:

]ip':rlág. s"tiibái*oése a|a;ján] a órvényes hatá.idő" belü| az a|áob|

Elsődlegesen kérjíjk a Tisztelt ftváfosi ítaőtábtát, hogy az Élsőfokú ítélet váItoztetassa

meg es

a) szive^skedjen rnegállapitani. 'hogy.az atpeÍes.a.K?Í:set'?e!1 !ne?:]9l't.:z|::::lációru
vonetkozóaclatoiatne|nBeze 'ByazAdatigényléstjogszerúenutas'ítotÍaeI'
amelyre tekintettel kérjük, hogy a ié,.""t"t u s'ponzoració vonatkoz.ásában. mint

ii'iáőáiipiiáiÁii Jiáéit.ni eíá tetp.,est a per kéttségeiben maÍasztalni. továbbá

b) ké|jtjk a nszteh Fívárosi itetotáblát, hogy sziveskedien 'megállapítan-!: |osy 
az

-, 
atier* a hosszú távú alapítványi tánogitásox felhasznátása vonatkozó adatokat

;E;;;ii,-;,é,t ;, 
"lpeíes 

az. Adatigénylést iogszé|űen utasitotta el, 
-amelynek'iőiiiiá|,_iéiii*' -iiogy 

a tetperís 
. 
*ereéeíet a hosszú távú. alapitványi'ii,íogátáiox 

,oi"txo,ásáian, mint megalapozattant utasítsa el é.s a ÍeÍperest a pér

köItségeíben fiarasztalja, továbbá

amennyiben a T' Bíróság az elsődteges kérelmünket nem íalálná mega|apozottnak, úgy

fiásodtagosan kérjijk a Tisztett Fóvárosi ítéIótábtát, hogy az Elsófokú ítélét változtassa'iiiőáJ],iáliéiiői 
megátlapítani, hogv az atperes köietadatot nem lát el, így az Avtv.

21.6 Íende]kezései nem al(ahnaznatox' afielinek negfetelöen ké|jük. hogy-a telperes

í;;;";:{;.:^;i;";ő;iio,iÉi éiűtu"ituii és a fetPerest a per költségeíben
m aÍ a szta I n í s zí v és ke dj e n,

amennyiben a T' Bkóság az elsődleges kérelmünket nem találná mega|apozottnak, Úgy

harmadlagosan kérjük a Tisztelt Fóváíosí Ítelőtáblát' hogy amennyiben az Elsőfokú

iíiiit- n]q,attozaiasára nefi tát bneiaéeget, úgy szíváékeaien azt hatályon kívíil

hetvezni és a Fővárosi Biróságot új eljáÉsra utasÍtani.
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Fe||ebbezésünk indokai az a|áhbiak

í. szPoNzoRr{c|ós szERzlDÉsEK LIsTÁJA

1.1 Fe|peres a Keresetben az ''MVM csopolt éltal 2007'ben, 20a8.ban és 2a09-ben szponzorált
térsaságak' események részletes listáját és támogatásul nyúitoft összeg: nagyságára
vonatkozó adatok kiadását kérte az a|perestő|. A|peres az e]sőfokú e|járásban e]őadta, hogy a
íe|peres Ke|esetében Íog|a|t szponzoráció foga|mái a haiályos jogszabá|yoknak megfele|ően
ke|i értelmezni, aíne|y deÍiníciók szerinti szponzoráció |á|gyában az a|peres nem kötöii
szerződéseket, ezélt azoknak nem keze|ője.

1'2 Az E|sőfokú íté|et kimondta, hogy "('..) egyértelnűen negállapÍtható' hogy az a]percs elótt
nem voft kétséges, hogy nilyen adatak kiadésát kérí a íelperes' A szpanzor, szponzorálás a
mai köznyelvben segítit, ténagatót' anyagi tánogatást je]ent,'', ez az éNe|és az a|ábbiak
miatt hel!4elen.

1'3 Az a]peres szponzoráció tárgyában szerzódéseket n€m kötött {1.4- í'8 pontok), másrésá
az á|ta|a megkötött szerződésék vonaikozásában o|yan kimutatásokka| sem rende|kezik,
amely tematikusan rész|etezi a szponzorációs vagy egyéb szerzódésekét megkötött
szerződésekét (1.9- í',l2 pontok), pé|dáu| a szeEődéskötés éVe, Vagy a szerződéses
összeg szerjnt'

A szDonzoráció iooi érté|mezése

A fé|péres a Keresetben a ''szponzorá|ás" szót haszná|ja' ame|ynek tarta|mát az e|sőfokú
e|járásban fejti kj ,A szponzorácjó szánomra azt jelenti, hogy ténogatés nyÚjtésa'' (idézet a
2010' május 13-án megtartott tárgya|ás jegyzőkönyvéból), továbbá a Fővárosi Bíróság az
E|sőfokú íié|etben a kifejezést' úgy érte]mezi, hogy ''A szponzor, szponzoralás a mai
kTznyelvben segítót, fámogatót, anyagi tánagatást jelent ' Amennyiben e]fogadnánk, hogy a
szponzoráció tarta]mát köznapi érte|emben ke|| meghatározni és annak fogalmában
va|amennyi o|yan szerzódés beletarlolk, amelyben támogaÉs nÉjÉsa iörténik' Úgy 62
félölé|né az a|peres á|tal (fóként a tu|ajdonában ál|ó gazdasági társaságokkal) megkötött
va|amennyi lngyénes szerződés körét' úgy mint: fel7esziési célú pénzeszkőz átadások,
inwenes negbízási szeEődések, Íngyenes vállalkozési szeEődések' ingyenes ba1e
szerzódések (hasznonkö|csón)' tagi hitelszeízódések' ajándékozási szerződések, tanulnányi
szerzódések' jngyenes munkavá]Ialói kölcsönök stb'' amely szerződések cé|ja á|ta|ában az
alperes többségi tu|ajdonában |évő gazdasági társaságok lámogatása vagy az a|peres
munkavál|a|ói részére töriénó juitaiások biztosítása' Láthaió' bogy a félperes Keresetének
i|yen je||egű éde|mezése esetén az igénye]t adatok köre nem poniosan meghatározható,
ame|y kör a |egmegszorítóbb érte|mezés esetén is az a|pe|es által keze|t adatok o|yan szé|es
csopo'.tját je|eníené, ame|y összegyűjtése aránfa]an nehézséget je|entene az a|peres
számára' N'egjegyezzük' hogy a 2010' május 13-i tárgya|áson a fe|peres á|ta| becsatolt
újságcikk tarta|mábój kóVeikeáetve (ame|y az Adatígény]éskor még nem á||t az a|peres
rénde]kezésére) a Íe|pe|esnek sem á|lhatoti szándékában' hogy a je|en bekezdésben
pé|dá|ózóan fe]soro]t adatok i|yen hata|mas tömegét igényelje'

Az E]sőfokú íté|et he|yesen kimondja' hogy ''a közéÍdekű adatak kiadására irányu]ó
kérelemnek pantosnak és negfelelően kórúIhatároltnak kell lennÍe, meft csak a2 ilyen
fornában kiÍejezésre jutó' a kizérdekú adat negismeresére vonatkazó kérelen teljesítésé]ól
tud az adatkezeli szery -jelen esetben az alperes _negalapozattan dönteni', Bá| a Fővá|osi
Bíróság szer nt ennek a meghatározásnak a köznapi érte|emben Vett érte|mezés js megfe]e|,
á||áspontunk szerini ez magát az A|kotmán}'t sérti e||entmondva a jogá||amiság
köVetelményének' Egy jogá||amban e|várhaió' hogy ha egy jogalka|mazó szervezetnek egy
jogintézmény tarta|mát ke|| fe]tálnia, akkor ahhoz más kapcso|ódó jogszabá|yokat híV
segítségü| és nem a köznapi, szokásjogi stb' érte|mezést a|kalmazza' Ugyanúgy szintén egy
jogál|amban elvárható' hogy az á||ampo|gárok a jogszabá|yok tarta|mát ismerjék, kü|önösen
az o|yan tudatos joggyakor|ók' akik az AVtv' rende|kezései a|apján közérdekű adatokat
igényelnek' A fe|peres ráadásu| N/inőségi Újságírásért.díjja| juta|mazott Újságíró, aki a
közÜgyekke| rendszeresen fog|a|kozik' ezért e|Várható hogy a munkájának tárgyát képező
te|ü|et jogi szabá|yozásáva| tiszában |egyen' Az érte|mezési kérdés elkerü|hető |ett vo|na
amennyiben az adatigény|ésben a fe|peres - a mindössze egy mondatos - igény|ésének
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ju19|':l '99."9b,b9! kifejti es vi|ágosan' egyérte|műen meghatározza azt az adatcsoportoi
(akár pe|dá|ódzó íe]soro|ásokka|. Vagy újsáqcikkek csato|ásáVa|) amejybő| az adaiok kiadását
kéri-

1 .6 |\4egjegyezzÜk, hogy az a|peres nagy számban kap hason|óan pontat|an és azonosíthara!an
adatigény|éseket' Alperesnek á||áspontunk szerint nem feladala. hogy a pontatanu| és
sIendriánUI megÍogaImazott adatigény|ések mö9ötti tény|eges tartaImat ;zonosítsa' íeIderitsé
továbbá aró| akáI kü]ön tárgya|ásokat is fo|ytasson az adatigénylőVe|. A|peresnék az rlyen
igények te|jesítéséhez szükséges humánerőforrások nem á||nák á rendelk;zésre. Rögzíthető
:í9lPa1 |99{ több o|yan adatigény|es is érkezett' ame|y (akár köznapi nye|Ven is) jó|
köÍü|hatá.o|hatöan |eirja a kéÍt adatok köÍét
Tekintette| arra. hogy a fe|peres az Adatgény|ésében a szponzoráció foga|mát (és így a kért
aoaloK koreÍ) nem határoza meg ezé.t annak tartalmát az a]peresnek ke||et{ érte|meznie' Az
a|peÍes -a jogJ]|amiság köVete|rnényéVe| összhangban he|yesen járt eI, amikor az
eÍte|mezeshezé hatáJyos jogszabá|yokat híVta segítségü|. Jogj é.te|emben a szponzorá|ásI Agazdasagi rek ámlevékenység a|apvetö fe|téte|ei|ő| és egyes ko|Játairó| szóJó 2oo8' éVi XLV|l|'
törvény -"(' ') alka.lmazasaban ( ) szpanzorátés: iinden olyan hozzájárulás varame|y
renaezvenyhez' tevékenyseghez továbbé - rcndezvénnyel vagy tevékenységgel
osszefügg'ésben - ualamely szenely számaÍa, anetynek ce]ja, i]Ietve kiziétlen vagy kbzvetett
hatása 'valamely-áru uásárlasanak vagy igénybevéte\ének Tsztönzése''' (a' S pl pont)' A
sportroJ szó|ó 2004- éVj |' töNény érte|mében ''szponzaÉIási szeftódésben a. szpanzor
leÍmeszefes vagy jagi szernely, il\elve pgi szenélységgel nem rendelkezi szervezet arra
vallal köre'lezettséget, ' hagy penz- vagy természetbeni szotgáltatás Útján tánogatja a
szponzorált 'p9noló, spoftszervezet, spo|tszivetség vagy spoftkó'testt|let
spoftte'vékenységét' a szponzoralt pedig lehetóvé teszi, hagy sporttevékenységét a szponzor
marK.AhnqÍevékenysége során felhdsznáua',' (35. s (1) bekezdés)''' |ii csak uta]ni szeretnénk
az Ei|enhere|ínÚnkben e|óadol1akra. aíne|y szer]nt az a|peres a jogszabá|yokban megá|lapíio1t
szponzoráció körébe tartozó szerződéseket a lárgyi időszakban ném kötőtt.
Az E]sőfokú íté|et kimondja, hagy ,az a]peresnek a felperes részére eljuftataft vá]aszábit
(Tringe| Agoslon ália| 2009' május 21-én e]kü|dött vá|asz e mai| _rnegjegyzes az alpe|estől)
egyéielm'Úyen megál]apitható' hogy az alperes eIóft nem vot kétségés' hogy mityen adatok
kiadását ken a felperes'" Az hivatkozott |eVé| az a|peres egyik muniavá|]a|ójánaÉ egy otyan
á|ta|ános Ínegá|Japíiásokat tarta|mazó Vá]asza' ame|yben arró| iájékozlatta Íeiperest'íogy az
adatigény]és vizsgá|at a|ati van, ezze| kapcso|atban később Íogla| á|lási- lsrnét
hangsúJyozzuk' hogy a|peresnek nagyszámú adatkérésre ke|| ío]yamatosan reagálnia.

'1.7

A fe|Delés áltaI ké.t adatok meohatározása
1.9 Hjvatkozunk az E||enkére|mÜnkben kifejieit azon érvünkre' ame|y sze| nl ''nemleges tény

bízonyÍtására nincs lehetőség, arra egyik fét sem ki'telezhetó, ezen az eljáras során á
felperest teúelte annak - a bizonyoss,ág íokáig té|jedő - igazolása, hogy téteznek otyan
1d^?t:!: !|n:l!:\ liadása, megismerése é|dekében ígényt terjesztea őta G),' (2' i.20
328/2008'; BDT200B' 1849 szám me||éke|Ve trJ2 szám álati)' Feiperes á|ta| 5lFl2 szárl a|aÍÍ
csato|t |\4agyar o|impia] Bizoitság hon|apjáró| kinyomtatotl hír egy hosszÚtávú együttműködési
mega|apooas meghoteserÓ szó|' de fe|peres egy olyan konkrél |ista kiadását kéri' aÍne|y
tada|mazza az l\íVlM csoport á|ta| 2oo7-ben, 2oo8-ban és 2oog-ben szponzorá|t társaságoj<,
esemenyeket és a támogatásu| nyújtott összegeket rész|etésen' Fe|peres a hivatkozott
bizonyiték csato|ásáva| tehát nern Va|ószínűsítette' hogy i|yen Iista ]étezik. ||yen tematikáiú
Iista . -egyébként séme|yik szerzódés csoporl vónatkozásában sinc! az a|petes
keze|ésében.

1'10 A vonalkozó bÍróságj gyakorjat érte|mében a,,(-,', Ha a ké|t adat nincs Íögzített inÍoméciók
formáiában az adatkezeló birtokában' az adatkezelő annak e!őá ítására csak akkor
kötelezhetó, ha az számottevó nehézséget nen jelent' (',,) Az A\,tv. 2' s 4' pantjábót és a 19'
s p) bekezdésbó] az következik, hogy az adatkezető (az AvÍv. kizáró iendelkezése
,!1,!i9?,) csak a (bármityen módon) rijgzitétt es a Íénylegesen kezetésébeh
(bil1okábah) Iévő információt, ismerctet, azaz adatot köteles kiadni,-Ha a ka1adatot nen
áIítatták elő' az adatkezelő az adatkérest nen tudja teljesÍteni, neft nyitvánva!ó, hogy az
aclatkeze|ö csak a létező és az általa keze|t adat köztésérc kötetes' Abban az eseuen
azanban' ha a kiadni ké|t, egyébként közérdekűnek minósüló adat e]óál:ítása szánoftevó



nehézséget az adatkezetó számáft nem jelent, esetenként, a. .ssz:rú:ég szernpontjainaq
érvényeőítese melleft kötelezhető annak elóátlÍtására .s 'kj1d?.sár? o: E-,| '" lo.sé^|"l!!,?|}
tí]krözi az adatvéde|ni biztos alperes álta! negjelött ál!ásfoglalása is' r'')"( Legf. Bh' PfV |V.
20'871l2oo8., BH 2009'81 mel|éke|Ve: ÁJ4 szám a|att)'

1'1,1 A kérdésse| kapcso]atban az adatvéde|mi biztos egyik ál|ásfog|a|ásában |ög-zíti' hogy,,Á
fentiek a.blfiezéséhez va!óban ada!éku] szatgá\hat az EuÍTpai Parlament és a. 'Tenács 2003'
novenber 17-i, a közszféra infornacjöinai további Íelhasználasáral szólo 20o3/98EK
irányetve (a tavábbiakban: kányetv), EszeÍint _ és a közérdekű adat .leÍiníciójából
ki5ietkezően . a közfetadatot étlátó szeru nem köteles - kizárólag az adatigény
tetjesitése édekében - új, minőségiteg mas adatot előá ítani, Ha.e1y.adat, informácjó
ni;cs az a()atkezeló kezeléiében, iltefue á kén adatot nem állitofták e]ö, akkar az adatkezélö
az adatkérést teljesítésére nem kötelezhető' Ha az adatigénylésben negje]ölt szempontok
szerinti adawúÍés nagyabb munkaÍáÍordÍtást, kö]tseget igényel, mely egyszerú matematikai
vagy infornátit.'a| múieleteken túInutat, akkor annak elvégzésére a. hatóségnak nincs
jo]ázabalyi kótelezettsége, de külon újazás ellenében,..nem ' közerdektr..adatigénylés'tőtjesiteséxent' 

hanem szolgáltatásként elvégezheti.'' |Úgyszám: AB|2o72-8l201olK':
Hiv'szám: 419J2010' me||éke|ve: é'l5 szám a|att)

1'12 Mégjegyezzük, hogy az a|peres keze|ésében |évő szerződéseket nyi|vánÍartó sAP
renal.éioen t6lo eár szerzódés ta|á|ható, ame|yek manuá|is áttékintése és tematikusan
történő kivonato|ása arányta|an munkate|het róna az a|peresre' kü|önósen ha a szponzoráció
''köznapi éftetenbe vetr [öÍébe tartozó va|amen nyi szerződést fe| kel|ene kutatni'

2. HosszÚ TÁVÚ ALAPÍÍVÁNY| TÁMoGATÁsoK

2'1 Az E|sőfokú íté|et kimondja, hogy'A bíroság kötelezi az alperest' hogy 15 napon beltjl közölje
felperessel a uagyar vittanős Múvek Társaságcsoport által szpanzorált térsaságok'
eéemények részle.es listáját va|amjnt .Áz alperes intemetes honlapján az alperes saját
magát iz MVM - csopoft i;ányítójakent le\óli neg' a peÍes eljárés allaja.e\öadoiiak szeint ís a
feőeres által negie!ót pénzügyj jétentés Íanalnát /:smerl. A Fóvárosi Bíóság ezd nem mást
á||it, mint hogy al a|péres váiamennyi tu|aldonában á||ó gazdasági táÍsaság áÍta| kézelt
va|ámennyi idai tet<intetéten ad;lkeze|ó (2'2- 2.1o pontok)' továbbá'.hogy a Magyar
Vi||amos úűvek Társaságcsopo|t kiégészitö me||ék|et a magyar számvite|i törvény szeint
tJszitetr osszevont éves-beszmo|óÁoz (a továbbiakban: ,,összevont éves beszámo|ó")
metnevezésű je|entés é|készitése Íettéteiezi, hogy az abban szeJép|ó va|amennyi adatol
a|áiámasztó ténnye| az a|peres tisztába van, azokat keze|i (Hiba! A hivatkozási foÍrá6
nem ta|á|ható. pont).

Az MVM zrt. e|ismeÉ vá||a|tcsopoÉon be|ü|i adatkeze|és é|kü|önü|ése

Az a tény hogy egy gazdasági Íá.saság egyet|en szemé|y többsé-gi.tu|ajdonában á|l nem

eredményezi azt, hogy ez a szemé|y a társaság opeÍativ müködéséve| va|amenny|
szerzódéiéve| rész|etekbe menóen tisáában van' vagyis a tu|ajdonos aulomatikusan nem
|esz adatkeze|ője a leányvál|a|ata által keze|t Va|amennyi adatnak' Ez a megá||apÍtás az
elismert Vá||a|atcsoport esetén is igaz'

A gazdasági társaságokról szó|ó 2006' éVi lV' törvény (a továbbiakban: 'Gt''') éríelmében ..A
oa"záasáoi-tarsasáq-leqf1bb szeNének feladata elsisoÍban a társaság alapveti, stratégia|
"ugyeibei vatT doníes' i'''l'" (r s.s lsl oe|..). Ez a rendelkezés azt je|énti, hogy egy.gazdasági
tá-Áaság tu|ajdonosai nem képeznek egtséget a tu|ajdonuKban á||ó gazdasági talsasággal'
nánem 

-ahrróz 
kapcso|ódnai, mégho'á a |egíóbb szerven keleszlÚ|' - Egy- társaság

i"r"ioonoi"i 
"". 

ló!o.u|tak' é; nemls ke|l hogy a iársaság operaiív működését befo|yáso|ják,
hanem az a fe|aáaiuk, hogy a társaság mü|.ödésének á|talános hereteit a |egfóbb szerven'réÁatii 

rnegnatarozzák' Á"meghatáro'ott kereteken be|ü| azonban az ügyvezetés öná||óan
és bármilyen-beío]yáso|ástó| m;ntesen Végzi a iársaság napi operatív. vez€lését' vagyis a

tu|ajdono;oknak erre a tevékenységre nincsen kózvetlenü| |áha1ásuk' Á tulajdonosok és a

táÍiaság közöfti enlített kapéolódásí pont tehát a legfőbb szeru, ameIynek hatásköre a
társaság alapvető, stratégiaí íjgyeiben való döntés.

2.2



2 .4 l r r eá | i s l enneaz ,aze l vá r á sa tu l a jdonosok lészéró | ' hogya t á r saságmÜk ödéséta|egaprobb
.ész|elek;g |s.ne.JéK i|'etve' .ogy 

" 
..x"'aó"ai ke|etkézeh Va|amennyi' adéIot keze|;ék' ez

Hii:f í :"''#i.*i'tT.lxj:É"r."j"*::,t*.!:J.j% jif **;1!:":j:l.f:#
:"Ji#iÍi:"":;.:j:ffii1"Í ,l?'#ik;;;' i.;ngsj|yozzu<' 'hogy.tt,nem' a.ró| Van sZö.
iái:,i ]'t"b,ió-;;'k""t n.n"' '"*tJieo" "á.*?-"];:lí.#:.i:,3l3u!T?!Í,"1j!i"1l
[il"..JlTi"l-x3'.3'"]..l3.j".ifj.l imru;;át és ineátis terhet.eredméÍyezné. ha
l+iv i.a**ag"Jii iü";'r t"|j"" lo.í"uio.;úítls adatszo|gá|tatási köte|ézettsége á||na

f en ta tu |a jdonosa| , , "nyaoan ,*u ' ö n ö senpé|dá ! |egyo l yan részvény tá r saságeséten
ame|vnek több szaz vagy axar roob e'er tuIajdonosá is |ehet. csak a-dokumentumok

iál-u3'o.iiie"" o" o'ab-b.itása jé|entós tranzakciós kö|tséget éredmenyezne.

2'5 Az egyszemélyes társaságok a fent |eírtaktó| annylban térnek el' hogy .ott 'taggyúlés," 
Tr!i!iÉi!ri*:|i!:,zí;"í::x,i",l::;Ízsó?:2;:,:tr,Í:r!'";!::,:!:;!,i*::;,x;i;;;": ;o; ö 5 l s i b;ii 1 :1i.*j*',,#"'J."'"T";:l":"l11'"""?j #.fi ffi L"1."Í
Hfi'j"j,":.::í:Í. tfÍ3i"iuiiJíi\:;.:;;;;;;;;inal az ourpuqa-ó9y naÉrozai' ame|y a

iü:'s""rmr:;*i:iáluj:i :::ru;:;.Í J:'J,:."Í'lí.:."Í.{;::f'.íJ""TiJ":)
egyszeméíyes taísasagok között nincsen kü|önbség.

2'6 Az e|isrrert Vá||a|tcsopono\ az .gwe1etés opeÍatív levékenysége és fe|adáta: szeToontjábó|."1 jiv"Jio""a'ely.'emetyes',.":"'"*ltí!:'.':ff Jff;óT]:"JJí":í'!''xuöÍ-""""";[f::Ís;[f.'!i'.{+"|ii::f.öl::i,:;s,-,:{ii::jl:;"!,:,níi{z:,'r,-i:";t,
bejegyzese nen hoz lélre az abban
iéi' at.s .e, u"|.' r' n' " "l"l y+lT.".T*"Í:i::.i:%il:.Í [Hl;::i::-':J:í::
::í:í.'",'ffix]""i jlÍ:i3.i,,39!""oj''u'n' -".é|yisé gÜk megSajn1e,'t*;lü:,l,*;tÍ{.**l1*ü;,;#n{í:il1tffi É*ffi :,i*"**-",.ffi
tHi.;T:-?"i,,,:"ffi:"IuIi|"T.},;;;,";:;iii"|1.á'.'"l,].,"i111.2s'ában,.felvíIágositást
íIletvé betekintést kérni res niÁ )) ái"t"i a:í'aa"at vagy továbbitását) ''A vezefu

iiiÉi"::x;:i';,i;iil,,"a:!l::Jx,:r::*;,q:::::,:n;;6"y:",::Eil;x::l
betekintést lehetóvé t"n,l. r',.l' Gi'-iíi.dl-ü"r.')' n' i,"ór megismerésének a lehetőséqe

nem változtatja meg az adatoi kezelő szemé|yéi'

2'8 Egy társaságcsoporton be|Ul| |.oÍ|át|an és fettétlen adat továbbítás 'megengedhetősége," 
;ij*Í:*:!::i-:ll*'ll ^"x'i.lilFt,l":Í.,íJiJ;"r,",ffi:^Lji!il);Í,","1."ff;i:li
személvek (akár szerzőoe""" p",,n-".Ji]'hoJáláru |ás; -szü Kséges....Á z elmú,lÍ években többZÍ!x--W;:ri;iÁ14;.*:Í:!;t:r. ::*,ni!Í3!Í:!*i'
?:x",I3::,:::"\:r:!"{,3ifrilÍ!! !,ta;;;;:;;.; ;^ltatZxsoponon taut,'az.inyaíattatat rerc
?#iÍ!-" -i":,ri:W"z;i;i;ii,ő,.*;:r,,:;;i:,Ziir:,,1i.:iÍ,!:!:;i:::,il::l::,::,")r:{x{;u;"!la*xf ;eiiy;; jffi $;yi:,f!IiÍr;a:,r$;,#'az ilven adatkeze\ésekkel kapcs.,#!i!,,?;:í:i1:i,"y::;;i;t],É!,"';r::;"',;,r:aá:r::",r:6;.í.'Ii::;,,::2,"7
ha ahhoz az érintett dotgozo nozzájárul'" (Adatvéde|mi biztos beszámo|öja. 2008)

' ' ff"#É.JÍ$"jii.j'l[jx""í:?-.;':1?J:l:::.1-T l*"Íiili,il ?'[Tíl.jx.*"1í3f""'l"-]l"Tl'1l'



nogy ''egy adatkezelésnek csak eo|.

r:;#;rÍ*rs**!a:;ffi g$rl1f,r'l!,{":{Á!#Í,!:#
ya:ll"""l'"'l,lilr,É":fi15:jff.x"'"'",?íf-;jáÍ;:"-"i!I":il"ji."".,Tlis::;}$
::*"l;:".:*:ll."i"t#;Í":''.*i:.*#l:J*ita.**i*íí.''j,j,

,'. 
t}T#;":,"s:{i:J*l#i'il:xf ":""::#:iii1i:i:&T[::H"ixEiÍJ5".:;:i.'I
Eiff:i:"'il"idi;:l:::l3"1;:,x''.;1 '1"''i1.1"",""1i1'.,'".,TnJiT:::,,5::'it'-:T,t.j

211 Az d|percs a jogszabáJyoknak í

*::'t:gi*:ill#i'::l'iEF'Ijl;..."'i-:"'::,.J:"Í"il,3|tJzevesbés7ámo|ó;*"x'mí j:Í#"J,.*"#"j1il]fi::á11i':f ili:":rlgíff fu #{lij ;$-;.., 
F.:í5!:{lj:11qiiii,,T,"!,,É|)ii!n"u..,::;l":";Z:x:::"i:1*::,",?:;':LT,,gT
ői:,,::^1YiÍ!j::{{:"u,nl,j"",*^i#yá{x'l;J""á:'"*i:!r:I,;,i*",l:: ;:i;",:";*, : ; ;1 i:ÍI;1iii;:i'F":",[ :f: :'.::a: :; Í I - ; i:r ; ::;neg;ltapoaast irita'Ái,,;;;;;;i;:*,;!#i!:7J'!?:,"rí:r"i:ffi;;;:: ' hosszú iávu

2.13 Az' tsszevont éVes beszámo]ó e|k|

;apg,r n"r*:rq,!:;ffii:T"i*ijri""xw"i:i*#
l?llli.il.j.l'.iq|ÍLji3l:,;e,,::"j:a;i;::ji:,,::,:El,i:J:j,!,!",::,t:::::l

3. ÖsszeroornrÁs
Nem lehetétt jogel|enes az Adatigénylés megtagadása az a|peres részéről tekintette| arra' hogy:3'1 Felpe|es adatigénylése nem íelet\öVete/ményénék, á;;v"iá. e]"i,'?l'il?tgér"1'ji:i"'w:: a megfeleJően körÜ|határoltság

3'2 A szponzorációÍ a|peres a hatá|yos jogszabá|yokkal összhangban éItelmeáe'3 3 
'A: alperes jogi éde|emben Vett szoJenel aoatkezelöje. ' onzorá|ási szerződéseket nem kötött ezért azoknak nem

3.4 Az a,peres abban az esetben sem

n:rj::**lrcÍ;#ffi".,.1"^1ilÍlJÍJ,1ffÍ!::J'1i1'.*"".."B:i:"i:.jil:f^.:.'"J^"[
3'5 Az E|sófokú íté|et rende|kezéseive| ehatályos bkó| gyakodat;.";;u;:;;.iiJi5l|.i?J:i;.ff,'j::H,í:::,?iál|ítására az A!,tV' és a
3'6 A fejperes a per során a kért adat|ista |etezését nem bjzonvította.
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Tisáelette|:

MagyaíVil|amos MűvekzártköÍűen Működó
Részvénytáísaság

Alperes

3'7A2oo7-esosszevonlévesbeszáno|öbansze.epló.hosszútáVÚalapiiványi 'támoqatások.a
e|határo|t céltarta|ék tekinteteben az a|p;r;s nem adatkeze|ó' a 3,1 mi||iárd foÍintos cé|tartalék

i,'öó-titiio."'"g 
"gv"" 

.esze|emeiaz al'peÍes e|őtt nem ismeftek'

3'8 A 3,1 mi||iárd forintos számadat az Összevont éves beszámoló részTe és az alperes
" " iia"waiiji]i" " 

Éát"i-niÁe,o'ti zrt' eqves arapíwányi támogaiásaibo| tevödik össze' A

támóoatások mértétéve| kapcsolatos adató,k keze|óje a Paksi Atomelómü zn' E^ a Íényt az

Összévoni éves beszámo|ó is egyérielműen rögziti'

3.9 Fe|peles a 1'gnem va|ószínűsíteite, hogy az a|peÍes a Kéíesetb€n kert. alapítványj
" " 

iafosáia"ok.u 
"onatkozó 

adatokai keze|i' ily az adaikeze|es lenl:.:99ó|a;^z:]n eontbó| nem

megá|lapitható' E||enkező|eg' 
"'unoéráo"i' 

attt ezen kérdés kapcsán a Keresetétő| e|á||ni

{2010' máius 13-án meqiartott targyaljs jeóvzőtonwenet z. olda|a 1' bekezdésének 20-23'

sora).

3 ' 1oAzGt ' s ze l i n t i e | i smer tVá | |a |a i c sooor to l j e l | e .nz óu ra |m i ;ogv i s zonynemeredménYez ia7
Adatigény|ésben kert aoaror. aurom aiit<i. 

,]áip","" 
a'tu'i- mégismeresét' eá az tsszevont

évés bes1ámolö készitése sem a|apozza meg'

TiszteIt Fővárosi |té|őtábIa!

A ie|en fe|tebbezésünkben fogla|takra tekintétt kériük, hogy .e|6őd|e9es
trr iiJái. r.ei"r'."ininek a Tiszte|t Fóvárosi Íté|ótáb|a adion he|yl és.az
il;;ilil-x-n"f ;;ói;É|ően vá|toztassa meg, amennyiben errc nem |át
|iiveiieaien az etsorokú íté|etet hatá|yon kívü| he|yezni.

További kérdések

Az il|etékekró| szó|ó 1990' évÍ Xc|ll. törvény 57' s (1) o.) pontja a|aplián i|leiáÚnenies a poQai

üovekben a szemé|yes adatok veoerriJíei i|ieüá a, 
'közérdekü 

€détok nyitváncságáYd

!i{!ái'.jüe.o"", 'jr.-".1-pi.r, 
".e]yr." 

tet.intett"tf;||ebbezési il|eték megÍzetéséíe nem került sor.

Kériük a T' Bíróságot, hogy a Pp. 78.s (1) bekezdésének megfe|e|ően penyeriességÜnk esetén

Jl']á.ráop" á l"rpii"st a..perhoitséget< Ji",.te"ái" r.ot"r".ni a 
-birósági 

e|1arásban megál|apítható

ig'^"já]"k"áile,";"á ;;oü ááioog' lv]rr' zz't tM lende|ei 3.s (1) b) po"ua a|apján'

Budapest, 2010. augUsáus 26'

és másod|agos
E|sófokú ité|etet
|ehetőséget úgy

pJ4 BH 2009.81

N5 AB,-2o7 2-8l2o1o|K' ügyszámú adatvédelmi biztosi á|lásfog|a|ás
Me||ékletek


