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Tisztelt Fővcirosi Bíróság !

Tdrsusiig a SzubudstÍgjogokértfelperesnek a Nemzetbiztonsógi Hivatul alperes ellen
közérdekíí adat kiadásu iránt indított 38.P.2l850/2009. szdmú perben, mint alperes
nleghatalmazott jogí képviselője a T. Bíróság2009.július 2. nap1án megtartott tárgyaláson
hii'rirdetett

bírósdgi megltugyds

e llen a megadott törvényes határidőn belül ikézbesítési átvétel ideje 2009. 07 .29.l

ellentmonddssal

éltirrk és érdemi ellenkérelmünket az alábbiak szerint terjesztjtik elő :

A lblperes kereseti kérelmében kérte a bírósagot, hogy kotelezze űZ alperest az
a c{ aÍ i gé nyl é s ükb e n m e gi e l o l t kÓ Z ér de kű adat o k ko z l é s ér e,
|\icl,ezeÍesen hány alkalommal kért a Nemzetbiztonsági Hivaral az elektronikus híl.kazlésről
.s.óló (Eht.) ttrvény 159/A. $' alapján adatszolgáltatást a hírkazlési szolgóltatóktól, tovóbbá
ké,;zt,il-e kimutatás arról, hogy a hivatkozott Eht' $' alapján a Nemzetbiztonsági Hivatal
kezelésébe keriilt adatok hány alkalommal voltak összefuggésbe hozhatóak a Magyar
I',özÍarsaság szuverenitását és alkotmányos rendjét veszélyeztető cselekményekkel,. yalamint

késztil.e kinluÍaÍds arról, hogy a Nemzetbiztonsagi Hivatal kezelésébe kertlt adatokról hiiny
ttIkc,tlon.tmal derült ki, hogy nem voltak tssze.függésbe hozhatóak a Magyar Köztársasitg
.s' t,t v e r enit a s at é s al ko nnány o s r endj é t v e s z é ly e zt e t ő c s el e km é ny e kke l.
j!;rtiikazoíÍ c felpe ;"e:i cz Európai Parla#l'e:,it és Tanác's által e!.fugar]rltt 2006,/24/EK
i t' ti nye lvb e n Jb glaltalo a.

A }íentzetbiztonsagi Hivatal.főigazgatója a Ttirsaság a Szabadságiogokért kérését azzal
ttIu'sította el, hogy a hírkazlési szolgáltatóktól tortént adatkérés, adatbetekintés és
ttc|ctIszolgáltatds ténye illeÍve tartalma iillamtitoknak ntinősül, ezért az erre irónyttló kérés
t t, l j e's ít é s é t me gtagadt a.

l. isztelt Bíróság!

A |elperes hasonló ügyben már fordrrlt keresettel a Fővárosi bírósághoz, ahol a kereseti
liérelme elutasításra került, majd felülvtzsgáLati eljárás keretében a Magyar Köztársaság
L,eg|elsobb Bírósága elvi éllel mutatott rá, lrog1,
u jYemzetbiztonstígi Hivatal dlÍűl kért és kezelt adutok _ minősítésük megszíínésétőI

f'iiggetleniil - tartulmuk sajútossdgai miatt és mert (iltűIuk a Nemzetbiztonsdgi Hivutal
n1lilyfin1o,1iísi rendszerére is ktjvetkeztetni lehet, állant, illetve szolgálati titkot képeuek.
/Pfv. IV.20. 8 7 l/2 008/9. sztÍmú ítélet/
I{itért továbbá a Legfelsobb Bíróság a hivatkozott ítéletében arra is, hogy az Avtv. 19. $ (3)
tlekezdés és a Nbtv. 48. s (1) bekezdés nentzetbiztonsdgi érdekbdl és mdsok joguinuk
l,éde|me érdekében lehetővé teszi az ulperes szúmtíru az adatközlés megtagadúsút. Az
ttrtutkijzlési kötelezettség alól kivételt engedő jogszubtílyok nem ztÍrják ki annuk leltetőségét,
|tog},az gdatot igénylő azAvtv. 2]. $ ulupjrÍn elutusított igényét ebben az esetben is a
bírósrÍg előtt érvényesítse. Az udatkezelő ntoguturtcísút ilyenkor a bírósdgnak ubból u
s:,entpontbóI keII megítélni, ltogy törvényben biztosított joguit rendeltetésszerííen
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A felperes által hivatkozott IrtÍnyelv 10. cikke előírja a tagállamok száméra, hogy évente
tájékoztassák azEurőpai Bizottságot a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési
szolgáltatásokkalkapcsolatban előállított vagy feldolgozott adatok megőrzésére vonatkozó
statisztikáró1.
Az iránye|v ezen kötelezettséget nem az egyes adatigénylést. végzó hazaihatőságok számára
írja elő, hanem a Magyar Köztársaságrészére. Ennek aIapján azirányelv átültetéSéért felelős
szeryezet (IRM), illetve ahazat tagállami statisáika elkészítéséért felelős szervezetet terheli
az adoÍt statisztika elkészítése és az Európai Bizottságrészére történő továbbítása.

A tagállami statisztika elkészítéséért felelős szetvezet kijelölése kérdésében 2008. auguszttts
0]. én egyeztető értekezletet szervezett a Kozlekedósi, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium' amelyen Hivatalunk is részt vett. A megbeszélésen felelős szervezetek
kijelölése tárgyában felmerült többek között az IRM illetve a KSH is, azonban megállapodás
ez r-igyben nem született.

A térnában további egyeztetésre azőta sem került sor, így tudomásunk szerint a tárgykörben
az adaÍok összesítésére és az Európai Bizottság részére történő továbbításra nincs kijelölt
szerv ezeÍ' vagy hatóság.

Mivel a Nemzetbiztonsági Hivatalt, mint adatigénylésre jogosultat a ''kije1ö1t'' hatóság ez
idáig nem kereste meg statisztika benyújtása kérdésében' errnek a|apján a Nemzetbiztonsági
Hivatalt a keresetben megállapított mulasztás nem terheli.

Az Nbtv. 42. $ (1) bekezdése értelmében a i{ivatai adatkérése, az arJatbete'kintés.és az
adatszolgáltatás ténye, illetve ezek taftalma államtitoknak minősül, amelynek megismerésére
csupán a minősítő engedélye alapjánvan lehetőség. A Hivatal á|taIkészített statisztikának a
tagállami statisztika elkészítéséért felelős hatóság részére történő továbbítására is csupán a
rninosítő engedélye a|apján nyílik lehetőség.

Az Eht. I59lA, $ szerinti a Hivatal á|talr az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól kért
adatigénylés, azok száma olyan információnak tekinthető, amelynek minősítéséhez,
lto rl átozott kö rben történő me gi smerhető s é géhez nemzetbiztonsági érdek frrzo dik.

Ugyancsak nemzetbiztonsági érdek fiíződik az adatkérésekre vonatkozó statisztika minősített
adatként történő kezeléséhez,hlszen annak nyilvánosságrahozatal'a - az NBH
számszerűségét tekintve hány alkalommal igényel adatot a hírközlési szoigáltatóktól - olykor
rragyobb biztonsági kockázati tényezőt rejt magában, mint akár egyetlen adatkérés.

Abban az esetben, ha a magyar állam kijelol egy hatóságot atagá||ami statisztika
elkészítésére, az adott hatóság valamennyi érintett magyar hatőságlszerv áLtaIvégzett
adatkérés összesített számátfogsaazEurópai Bizottság részére megküldeni, s nem aZ egyes
szervezetek (igy azNBH) által igényelt adatkérést. Ebben az esetben a nyilvánosság egy
olyan összesített adatkérésre vonatkozó ha|mazt ismerhet meg, amelyben nem lesznek
elkülöníthetőI< az egyes adatkérők adatkéréseinek száma, mértéke. E tekintetben tehát nem
sérül a magyar állam nemzetbiztonsági érdeke.
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A fentieknek megfelel ően a TdrsastÍg a Szabaclsúgjogokért kérésének megtagadására a
Nemzetbiztonsúgi Hivatal részérdl a hattíIyos jogszabályi előírtÍsok alapjtÍn, jogszerííen
keriilt sor.

Kérjiik a T. Fővárosi Bíróságot, hogy afelperes keresetét - mint ulaptalant - elutasítani
szíveskedjék.

Budapest,2009.08. 10.

Tisztelettel :

Nemzetb ízto ns ági H iv at al u lp e r e s
jogi képviselője
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