
A MAGYAR KtzTÁRsAsÁG NEVÉBENl

A Fővárcsi ítélőráblá a d.. Baltay Lcrcntc (2360 cyál, Körösi út l04') ügyvéd által
képvisclt BodoIT Tmás (l084BudaPest, Dén Miks! u' 10') fe1peresnek adr' Néneth
ÍÚiszlián jogtuácsos á]ta] képviselt Magyar Fej]eszÉsj Bank zrt' (l05] Budapeí.
Nádor u' 3l-) alperes ellen közórdckű adalkiadása nánt indított peÉben a Fővárosi
Bíróság20l0' áprjljs 22. napján telr 22'P'20.941/20l0/9' szánú ítélele elleí Ú alpeÉs
Íészéró:l l l ' sorszám alaLL clótc{csztclt fe]lebbezés folytán mclhozta a ki'letkezó

ítélc  tc  t :

A FóvíJosi íé]ő!áb]a az els6folir1 bíósíg íé]elé1 neg!áltoztatja és a kereselct

2.Pf.21.101t201,0/3.

Az í|é|el e||en fe]1ebbeZé'nek nlnc' hclyc.

lndo] .o lás

A felperes keresetében ma kéíe kötelczni a alpcrest. h(rgy a sílotyj Ba]alÓtrjng
beruházás megva|ósíthalóságj lfuu]mányát. mclyct a KPMG tanácsadó cég készített,
elektlon|kus úlon knldjc neg részére anná} érdetében, hogy mesjsmcrhcssc az abban
iÓgldt adÍTtál' Alláspontja s7-eÍint állami támogatás és állami kö]cstjn nyújlásá
közfeladat e]látásának ninósü]. ami aZL jclenti. ho!' a kijzérdekú adal kiadásáI csak az
1992. évi LxIIi' tölvély 19. s (1) bckczdóse a|apján lchct nogtagadni' Kie]lelte, ha
valaki az álpeÍesel szezódésl kill, ak}or számTlniá ke]i a22al, hogy szeÍződése
k.izéIdekí adaLDa} minósÚl' figyelemnel úa. hogy á]ami pónzek 1'e]használása
töÍténik' Nem vÍ.ln' hTgy ú alpercs hilelezési te!ékenységer is végez. és negi]reti a
banltitok. azonbm ha kó7-Pón7-ck ielhasziálásáJól váú s2ó, akkor aZ Avrv' 19' $ (3)
bckezdése alapján nem i]]eLi meg véde]em.

Az á]Peres n kercset clutasítását kórt€.
Előadta' hogy rcm minóÚl aZ ÁvÜ'ben ÍeghálározoÍ adalkczc]ólck' hiszcn
pónzúgyi. hitele?ési lelé]cnységet |i'ytat' E kijÍben kerü]L sor ! Pelbeli talulmúny
megrcndc|ósé!e is' HivalkozoÍ ea. hogy n blnkÍ ]ebe€tlen be]'zelbe hozní-az''ha !
\tle szelzódó ügy]ilek csctén ncm inÍn}osüilrcilc a bank és üz|eli tiLok' Al]íLút .



lővltrTsi i!é]ó!ábh 2

ho!]' a megishemi' nyi]vánoságrx hozni kórt pc.bcü okjral a bíelbirálathoz készített
dóntés ctókészítő lnyag voll

Az elsőfokú bíósá8 ítéietével ki'telezte az !]pcrcst' hogy 15 napon belii] elektlonikus
úton kiildje mcg a l'elPeres Iészérc a sívo]y Moro(enlrun Kfi Plojekt
lervdoklneltáció pénziilyi áíckintése' |iiggetlo órtókc]ése 2009' 09, l7' c'mí
l.nu]mányr dza]j hogy jogosllt i'eli$nerhetetlemé lcnni aZ 54' o]daloD' az 57. oldal
]ábje8yzetébcn és a 80' oldalon az interncLen hozzáfélhetó változll s7-crint js titátÚL

Megdlapította. logy a lercs e]járás soűn felme.últ ki']Lségeikct a felek maguk viselik'

Áz íté]et indokolásábán hilatkozott az t992' é!i Lxlll, tórvény (Avlv') l' s (l) és (2)
bekczdésére, a 2, $.ban tt éíelmezó rendclkczósck kózüI a 4' 5. 8' és 9' pontban

KiiEtelte. holy a perbeli esetben cgyetértetl Úzat a illperesi á||ásponttal. ]rogy a
perbcü tmllnány egy olyan bcfubázá$dl kapcso|atosan kés2ü1t. ane]y jelenrős ái]ami
pélzel i.lhasználásával és állani garanciavá]t.]ás nellett lalósulna nre!. ezéí az
abban foglaltak oiye ki'érdokrj adalokaL tartahnazrak' amelyek negisneéséI !z
Avtv. biztosítja' Nem osztotta azolban ar az álláspontd' hogy czt a tényt önnagában
az alpeÉs szené|ye tánasztfuá alá'
Rögzíteftc' ho.!y az alperesle a Hpl' rcnde]kezései csak a 2o0]. évi )(X' Iijíény eltéIi'
szabáiyozása hiányában vonarko2Da]. Utalt ezen lönény 2' s.ára. a 3' s (l)(3)
bekezdésére. va]arj a l7, $ (2) és (3) bekezdésérc. Min.lebből azt a következtetéí
vonla le' hogy mjnd a 200l' évi xX' töryény' nind Pedig aHpI' rcndelkezésci alapján
ke]€Lkelhehck az .]tpeE!né] o]yo adalok. anetyek tekintetében az adatszol8áltatÍst
meglagadb.tjd banktitokrd !a8y úzleli litoka való hivatkozásal (Hpl' 50, $, 55. $ és
55/A. D.
A PIk' 8t' s'áJa hivatkozássdl kicmelte. bogy a tóNóny á|ralános alápelvként mondja
ki, hogy a kó1tségletési pénzek ib]használásáJ!. vlldmint a ktj7ragyonnal va]ó
gazdáikodáÍa vonatkozó adalo k dy ilv ánosságra hozatalálaz üz]eli dlok véLle|me nem
korl1lozhatja' Az alp*s 9etné]ye pcdig öm{g.lbm nen dtjnti cl azt a kérdést' bogy
@ alala kcrclt adat ki'érdckíadal vtlgy o|yan kij7é.dekból nyi]válos adtt. amelynek
mcgisme.herírségél az Avlv' garantáÜa. így az cgycs kórelÚeket rnindeD esetbe!
egyedileg lizs3álni és értelnezni kclI'
Az e]só1bkÚ bílÍség c8y.tórtet á22a] a7 allcrcsi vódekezése1. bogy a Pclbcli
tanulmány egy di'nlés.elókészítő fo|yanal része voll' cnnek a|apjár dfutöÍ ! komány
aÍól' hogy a Perbeli Úáeli vállalkozásban kö4 énzek l.elhasználásíval lés21 !esz.e'
vállal.e Üzlcti kockázáloL, il|etve garancjál' Ijgyúákkor Ú ÁvL!' 19' liés a I9lA' sja
hivatkozássdl rámutatott aÍa' hogy a perbeli esetbe! jelcntőséggel bí az . tény, hogy
! ranul'nány alapján nfu dijntés szüleletl, ebben az esctbcn ulyanis az adat d dijntóí
ki'lctócn megismcrhcló és csnk mcghatálozofi ]iilóIclck csclén utasítható el áz ene

Az els.úrkú bí!ósáB állásPonljá szelint az adal nyilvínosÍgá kerÚlósc a7 alpe|fs
míikódési rcndjéI vágy liladatain.t be]inyásncntcs c||átását uclr vcszéiyczlcti' ún.k
alapjín olyan he|yzct nen Íi]b c|i', ani álláslontján.k ór!.nyre jULraLásáL
be: . j . , | | . i .



2.Pl.2t ta1Dnr0B.

Ezt követöen aZ A!tv' 20' $ (4) beke2dés&e ulálísal És2]elesen ismertcltc a7
idóltözben nyi]váno$ágÍa keríitL tmuinány l9' oida]on' az 54, 51 , 60, 12, 13' 15 ' 

.16'

77' 80' 85' 88' 89.90. és 9l. oldalon kitakÚt rcszeil'
Kjfejtetb. nogy megítólése szefilt.sak Ú 54' o]da]on és az 57' o]dal iábjegyzetébeD'
va]amiDt a 80. oldalon található adatok csctón jogycÍű az Avtv' 20' s (4)
bekezdésének aikalnazása. Az 54' old.lon oiyd személyes adarok ulálhatók,
aDe]yek jsmcÍete nélkü] M egyób adatok a]apjá! a tanu]nány nem vílik
éíe]mezheledemé' U8yanc7 vonatkozjk a2 57' o]dal ]ábjegyzetében ie]tüntetett névle
js' Á kit.nck a megíevezése. amely Iészére meghatározotl ósszegű káíalmítís
Kl]zelésére Ne lne sot' ! tanulmánynak nem lényegi elene. nert íen á2 eg)es
érintett személyek kjlétének a fellellése a kózérde]<ű adat merismerésének a cé1ja'
A 80' old.loa ]<itá]€n ijsz üz1eü s1ralé8iáL loga|maz neg, ez nem közletlenül a
ki'zpéD7ek fclhasznáiásÍlal kapcsolaLos. csak clképre]ést. lohctósége! taÍtalmaz egy
jóvőbe1i leNenyhelyzet kezelésélc'
A 19' oldalon M opciós me8állapodás elsósolbe a MagyÚ Túiznus zrL'rc
vonatkozik, mely có8 áuani cég, jgy 8azdálkodásának átlátbatósága közérdek és a
Iervczell ii8yek egyik srratégiai cleDe a i'ehaszná]údó közpénzek neglérülését énnlő
Észlei, e2éí dz kt'zérdckrí adal' A 3'3' pontban ]dtaka't nevek tekinletében az elsőfokú
bíróság megállapította. hogy azok olyan nyilvános adatok' amelyek Kla*Úásánák
nincs érle]ne. to!ábbá csak a plojokt írukn1.án üta]dak vtssza'
Ri'gzíette. hogy a 60' oIdaloí szeÉpló táb]ázat ijlécónck kitakarása szerves Észe a
tanulnínynak és .em minósü| olyan je]]egű súalégj.i e]képze]ésnek, melynek
nyilvánÓsságra kerüiése a leu]mányra alapozolt döntés meghozatalát kóvctőcn
bármiféle séÍelÍer' üzleti hátrályt jelcnlcne'
A2 elsőlbkú bírósá8 szcrini a 72,7],75.76. és 9i' oldalon a crupo Mj]ton
kélviselőinek kifejezés és a 77 o|dalon a Domá cég. Iorábbá ezen cég vezer.'e
'negnevezésónck KlakúÍs. indoko]arlar' Az' bogy kik a legfó]bb paínerci a
vállalkozásíak. az nen lehet üz1cti lilok. ezé neú alkalnázhaló a2 Avlv' 20' s (4)

Kiicjtctte. ho8y a 85' Tl{lalon a lcrvezett jultúék szíz.lékos ósskge. a 88' oldabn a
kúlőnböZő pén7.khez Íendell k.illségkategónák megnevezése. a 90' és 9]' o]da]ol a
bédc||cgú KlizetésekE Lervc7-ett ii$zelek olyan adalok. amclyck ncm minósiilnek
orytn jelle8í üzleti eigoldolásnak' ani hál.ányr je]entene á .yilvánrságfu hozatalL
kölet&n az üzlclben részrvevóIt sz'nára' Ugyúis eze! számadatot .1.pján dijíIhelő
c]' ho.!y a vállálkolás' mint befe|1etés milyen k.illségge] és hdszonnal jáJ' A
közpén7-ek t.clhaszíálása esetén pcdig bárkjnek joga van az i]yeo jello3í dóntósckcl
negetózó számí]íokat Degjsmcrni'

ApeÍköltség !ise]éséó|aPp' 78' s a lldpján dijntiÍt'

Á2 ítélet e||e. az alptrcs lcrjcszieii e]ó i.ellebbezéí, ane]yben annak megvá]loztalását'
a kcrcscli kérelem e]ULNÍLását kéfie' Hivalbzott Lúa. hogy l szenélyes allalok
védeü!éró] és a kÜzéIdekű adanrk nyilváno$ágáról szóló 1992' évi Lxlll' l&Vóny
del.iniálja á kijzórdcklí ldal fogalmÍL Ebbd knlinik. hogy néIkúli'zhetetlen annrk
rnegállapításaj lrogy cly adoll szcrvezet állami. üe]yi inrkonnínyzali liládaL{Í vlgy
egyéb kózi'cl atot e]Ililó sueNnck mjnősül e. A2 elsófuh bírósíg e]nuiászlolta i.zen
|c|Élelek ltnnál]ásínak a ljzsg.ültít. ennek hiá.yában minósítcttc a fc|!c|ts által kéfi
in|bnnációkal kózérdekű adltnak'



Allította' hogy a perL]cn kiadni kérl tanu]mány keleL]c7-ése]or nen min(isült
közteladalol ellátó szeNnek, hancn szatosíot! ]riLelintézet vo]t és az á|tala végzett
hilelezési tevékenysé3É, a hirelinté7€Lekől és pénziigyj válla]kozásokól szóló 1996'
óvi cxll' töíény (HpL.) rcndclkczései von.rkozna]. Ebbó] me!állapítható, hogy a
hiIelezési te!ékenység nem kózfe]ad.r' RÁnutatott arra' holy egy állami támogalás
esetén a támogató és ! támogatott közótt jön lérlejogviszony. mel}ben nem vett Észt.
czéÍt az álldi tá|nogalásra löÍénó hivatkozás értelmezhetetlen. Köztjltc, hogy az
ügylettel kapcsol.tosan állÚi támoratást ncm nyújloÍ' az esedeges állfuni táDogaLás
odaítélésénekrészleteit ncm ismen'
Álláslontja srcrint a bfuklilok vonatkozásában e8yéfielnűen á HpL rende|k€7éseir
kc1l irányadónál tckinleni' A tanu1nány az ügyfeleke vonatkozóan o])an tényeket'
inlbmációkat, megoldásokat és adatokat larta|naz, ame]yre tekintefiel a rmÜ]n]íny
releváns tútalnának egészc banktiüol kepez és lnnak megismerósc cgyéni' j]]elve
társasági íigyl.eleinekjclenlős érdeksé.elnet okozná Hivatkozott a Hpt' 55/A' s.íbán
lbglaltaba' amclynek &te]rnében az ii7lcti tilok! hivatkozá$.l d lórvény tiltja a
inlbrmáció \iszáIánását a közéidehí fularok nyilvánossígára és a kózérdekból
nih'ános adatoka vonatkozóm a töNénybe! neg]ratálozott adatszolgáhaúsi és
tájé]oztatási köte1ezenség eselén' Ez a rendclkezés a banktjtoka nen alkalnázható és

A Íe lDf le:  Ie l i cbb ' ' / .  . | |"n.eIe ' InF a,  e| .ő|okr  bJo 'ac

Al]áspontja szerint a banktitok és az üzlcLi tilok a
lNéJ" lmi  Ion iny. l .q .Í '  .e3| ' 'g4 ' ' 'n|J .a .en|  a

ítéletének helybenhagyásám

magánsziéiát védi' így &
banktitoka hivatkozni íen

A Fi'válosi íté1őtÍbla az e]siifokú bíróság ítélclót a Pp' 253' $ (3) bekezdésének
megfele]íEn a fe]]ebbezósi kóÍelnek és e]]eD]éElem korlátai kö7ött bíÍá|ta felü]'
Ebben a körben mcgáIlapíbtlá' bogy az ali]eÍes fe]lebbezés alapos'

A Fóváfusi íó6tábla kieme]i. hogy az ^lkotmány ól. $ (l) bekezdésc é clmóben
'nindcnki jogosux a tözéldokű adalok me8isneÉsére' A kó7-é.dekű ádálTk
megismerhctősége olyan alapvctő. alkotm|inyosan bizL.síorr emberi j.e' amcly nem
kor]álozlralatl{n. ázonban br]á|ozásnek meg tell felelnie .z .l.pjogi kollátTzáÍrkkdl
srcmbcn l.nnálló allotjnányos kó\ttelÍényelúek. amely s7-erint a kollátozáüól csak
tórvény rcnde|*eáel, és a korlátozás nen vonltkozhal az alapjog lónyeges tartalúá.a
tA]koünán} 8' $ (2) bekezdése|'
Az Álkotnánybtósá8 34/]994' (vl' 24') AB hatáÍozatában hlngsúlyoáa' hogy lz
jll.rmációszabadság korlátozása csak akkor tbgadható el I koLmányosun indoko|tnak,
ha alr Dás alapjog ér!énycsíilóse kényszerítőcn indokolja'
A személyes adatok védclnónj| és a közérdekű 'dátrk Dyil!írTsságjúl sZóIó ]99?'
évi Lx]]l' tinvény (AvLv') 20. és 21' s . í]aPJ.n. bíróságnJl< a2 elj.üás Í[ín abban
ke]|eft álláí lbg|alnia. hogy az llPercs a jols7abályoknak nre8fe|elően jáfic cl'
!'!ikor a íelPeresi kéÍc]cm tcljcsírésél jlcglagldla' Ebbcn a ickinlclbcn Ú a]Perest
teÍhelle . bizony í á 5 kötclczcth ó.gc

Az A!t!.2' s 4, ponlj! a|an]ín kózérdehí ndxl ú í]]nmi \ngy helyi i'nkolmány7ati
lclada Í, \.nanrinl jogs7.bá]]rbln neghatáÍozott cgyób közfcladatot c||átó s7.n' ragv



szené]y kezelésében levó. vdlmint a lc!ékcntségérc vonalkozó. skmé]yes Mát
l.ogaüla alá ncn cső bámilyon '!ódoí lagy inmában rógzítctt jnformá.ió vagy
isme€t, lijggetlelül a tezeléséÍek h(idjától, ijná]ló lasy 8yújlenényes jeuegétól.
Az Ávlv' l9' { (l) betezdése érte]mében az álla'ni vagy he]y' önkonnányzaLi
liladlro| lalamint jogszabályban meghalíÍozott egféb kózfeladatol c]]áú sze$, vagy
szené]y (a lo!ábbj.t.bú esyürr: sZeN) a fc]adatkörébe ld()Zó úgyekben ' igy
kü|önijscn az á]lanj és öíkormáíyzad ki]ltséglctésrc és annak véglelajtásín' az
állani és ijnk)rmíny2ati vagyon ]€7Elésérc. a kijzljén7ek l.elhas7nálására és M eÍe
kötötr szerződéseke. a piaci szcrcPlók, a nagínszeÍvezetck és szcmólyck rószórc
külón]eges vagy kizáJólagos jogok biztosítására lonaLkTztján . köteles e]ósegíeni és
biztosílanj a közvólenény ponlos és Byors tÍjékoztatÍstit'
A/  ]||J  nI  f .By '  |  | '  \ / ' ' | ' '  '  nn- '  e\  cV l  'o  \ .  ' J  .Z .ba ' ) . / /á  a vJ:)d Á||J  1
lul4jdonában álló vagyon (a to!ábbiakbe: í]]mi va8yon) fcletli tulajdonosi
joggyakorlás módjál és serlezetét. vallmint e lagyonná] váló gazdákodásl'
Áz 5' s (2) bekezdése s2erinl u állami vagyonna| gazdálbd{' vdgy azal rendelkezó
szcrv laEy s7cmély a kózérdek'j adatok nyih'ánoságáról szó]ó töÍény szerinti
közlétadato( e]]íló sZe.vnek !a.gy szemé]ynek minősii]'

A Fi'vircsi itélótábl. álláspontja ytrint Ú i]peÍes kÓzfeladalol 1ál cl' amn
alálámasztanak a Magyú Fej]esztési Bank RészvénylíJsáságró] szóló 2001' éyi xx'
lórvéDy prembu]unábán mcgfoga|mazotlak. anelyek értelnében az oszágByí|ós a
neMetgazdaság e]őlr álló és.Ll]lLmi részvételt js igénylii lcjlesztési, beruháZási
|eladabk. valamint Ú Eu!ópai Unióhoz lórténő csatlakozással kapcsolatos külöD]eges
fcjlcsztcsj ]gények és fonástezelési leladatok' Lovábbá a2 egyes állani és nenzelkijzi
1brásTt baLébny iclhdszná]ásának kijvetelrnényét szem e]ótl taíla aikotta mcg az
a]pereyól szó1ó lón'ényl' E li'rvény l' $.a s7erint az alPe.es egyszefuélyes, 2.mkörű
ÉszvénytáNaság folmájábar mú,ködó szakosítolt híc]jntózct, részvélyejnek száz
száza]éka á Malyfu A]]m lLl]a]do.íbán van

Ezen jogszabílyi reídelkezésckbi'l megá|lapítható, hogy M alperes állani 1.]ádalok2l
énntőjogszabályban nelbat./üozott közliladakn 1á1e]. s nivel teÜes e!észében á]]a'ni
tu]aidonban áu, li|adaiai ellálása során á]lanri vagyonl kezel' köz9énzek lelhasznílása
kórében köL sbrzí)désetet a piaci s7crcp]ökkel' czdrt a Fó!árosi lLélíÍáblá á]]ásPoDLja
szerirt az !]peÍes közfeiadáIol ellúló szcrv, így vonalhzik .á a szenélyes .d.tot
váleln&.íl és l ti'zéIdelrií adalok nyilvárosáeá'ól s7óló ]992. évi Lxlll' ti'rvény.
amelylek l9' s (3) bckczLlése alapján nrinl állani kózielad ot c]1ító szcrvnck
]ehetővéke]] Iennie. hogy akelelésébcn lévő kö7érdck|i áda|o| báJki negisne.hesse'
Ncm éíctt cgyet azzal az e1sóiJkú bírósÍgi állíslonttíl. hogy íeú az alpeles szeÚé]yc
. .lóntó abbln a téIdésben. hory a megis'lcrnj' kiadni ké.t adal k(jz&dekí adatnak
minósü1 c' mcí a kö7ildckű ádár lbgalná sze nláz állami vágy hcl}j ijnkomÍnyz i
té]adatTt' váláIniDt ]og'abí]yban neghatíJozoft kijzfeladatot c]láó s7crvck vagy
személyel lezelésében le!ő ádalok nrilósülnek közéIdckí adatnak' Ebbe z daLkörbe
tal1ozjI tehát mildc! olyan ínar. rncly Ú A!rv' 2' l 4' ponljában ncrhaLiirozott

ulalla az A!lv' L9' s (]) bekel']éséE is á|!nyi ki'r kele]ésében van, illetle dnnak
levékenységéIe vonelkoz]k (8ó2/^/2004')' kiYéve iz ^lt!. 2. I l tontja s7e|inli
' /emél)e '  ' ' JxIJ ' l



A kózl.eladatot e]]á1ó szeN a keze]ésébcu lévó kózéldekű adat kiadásíl ú Avtv- 19' s
(]) bekezdésében negbaLározott Kvételek ién'állása esetén tagadhatja meg. Ilyen
kj!ételt taía]mÚ az Avtv' 19/A' $ l is, ame]y @ól rcndelkezik' hogy a 19' s (l)
bekezdésében neghaláÍozoll s7-e.v lbladat és hatískórébe tÚtozó di'ntós
megbozatalára irÍnyuló e]járás Íxán kószíle yag] íigzíett, a döntés mclalapozását
szolgá1ó adal a kelelkezésélő] számíIofi LíZ óviE ncm nyii!ános'
EbD a.lalok mcgjsnelését. a 19 $ (1) beke2désében l.gldtakat mér]ege]ve ' az azt
kerclő sze( ve,etőjc engedélyezheti. A l9lA. s (2) bekezdése alapján a döntés
neglnapozását szo1gaó adat megismerésdÍe nányuló igény ' az (l) bekezdésben
ncgbatfuozoll idótattamon bc1ül a dóntés meehozala]át kölctóe! akkor utasíthúj el.
ba d adat me8isneése ! s2erv tölvélyes mítödési rendjét vagy |e]adat. és
haláskóÉnek 1]]e!:ktelcn kiilső betolyásról mentes ellátását. Így kü]önöscn az adalot
kele*e2ieló álláspontjánlk a dÓnÉsek előkészílése során Iöfiénó szábád kiíe,jtósét

Azzal J máso.fokú bíóság is egyeréfiett az c]sófokú bírósá8gal, bogy a l'elper€s álta]
negismemi kért KPMG Taácsadó Ki' ald 2009' szeptember ]7.én készíLett
]]Prcjekt teí'do]<U'nentáció pénzü8yi áLtekintése, független értékelése., clnevezésű
Ianulnúny dijntés meghozatal,íra irányuló eÜá.ás soián kclctkezefi' Az okiful döntés
elókészító adalokal ünalm@ egy o]yan beÍuházá$a] kapcsolatosan. Mely jc|entós
áuani péÚk felhasználásával és á]1funj garanciavállalás ncl]ctt valósulnd fues'
Tafialmazza azt, ho8y a vetsenypáIya beruházását. az üziedleg azzdl i'sszefüggésben
álló l.cltótelek lizsgá]atát milye! szenPonroki c]já.ások alapjén végezle e1' A fcladar
negháráJozásokon tÚl á tanulmány hmeÍteti a prcjeket' a helys2ín!á]asztás, az
ingatlanértékelés Vcmpontjan' a tc ezett íiLenelési kinl\égeket' a vizsgáll iizled
terlet' és tartúnazza a'.feltételezések vizsgá]atáí. is'

A KPMG Tanácsadó Kjl' által a készíletl lanulnány a sávol' MototenrfuD Fejlesztó
Kft' nyilatkozala szerint pozjlÍvan órtékehe á Blhtonnng PrTjeklelés ahol a beruházói
]<oncclció vagy az üzled reN egycs koíkét felléIe]ezésá. illetle annak
megvalósulását b]zonyrdlunak m]nósílette' í beruhúzóka lanulnányt kijvetó végleges
üzleti tervükben a7 érjntelt kjJogísl figyolenbe vették és az üz]eü lervel c srcÍjÓt
ÚódTsíoLták' Ez a nyilátkozat is, ilLetrc á pályázal tafialma e8yértelÚ|íen Mi igázolja,
ho$] . febercs óltal kjadni kéí okirat egy di'nlés e]ótészi(j anyag. amcly a2 Avtv'
19/A' ii ( l ) bekezdésc éíe]úében ! ]€leLkcz-ésétől számílott tíz é\'ig nen nyjlv.Úos'

A Komány . a ma8ymBzú8i 'noto.spolt jdiastruklurális l'c]télc]cinck iavíIása és á
Léségi gazdasÍglijlesztési polencjál cilsíIése érdekében 11792009, (x' 26') Konn
bál.trozatában dóntölt a Íagydoszági Moto cP futam rendezéséÍó], a sáVo]y
Molüccntrum Fej]eszó Kfi' lészére nyúÍmdó be.uh'uási kölcsönú] és az ahhoz
kdp l " ' l ' i J '  l ö h .é; \e ' . ! L c ! ' ' c l o | c ' e ' ( t I j ' d ]4 J '  ] '
Ez aÍ jelenri. hogy a píiekr. il]elve á beruházísi ldjlcsij! tckiltetében dönlés
s7ij]ctctt, igy l Fóv.lrosi ilélíÍáb]a í||áspon!a szeri a pelbeli igényE al A!t!, I9lA.
s (2) beke7-dése rz jÍíTyadó' Eszernrt a döntés mcgalapozísíl szo]gáió adnl
negisneÉsére ]ÍányÜ1ó igény. u (|) bckczdésbcl neghatáfuzoll id(it{írmon be|ii| .
a döntés megbozálIL]át kövctócn akkoÍ asíthat(i et. há v !d!t Negisnrerésc ! szcrv
I.i.vényes múkijdési rcndjél vágy lil!d!! ós baláskiiÉnck i]]ctékteien kiilsó
bcfo|yástól IncDlcs ej]álá\ál. így külónösen x2 adarot ke]elkeztet.í .ü]ísponliának !



döntések e]ó.] €szítése során tórténó szabad kil.ejtését ves/ilye4etné' Ebben a kijrbcn
az alpetst tc.hcltc annak bizonyítása, hogy ! kéí adatok kiadása olyan leszélyr
je|ent.nc a nú.kiid.sére' a'ne]y indoko|ní és negfe]e]ő nódon .látárnasztaná az
.d kiadásmegtagadását'

Az .lP-es a dijnLés elGószító anyagra laló hivattozáson túl azt is elóadta' hoBy !
lÚUl'nány olyln ba.kj&okar raftalmaz. amcly nyilváno$ágn hozataláÍa jogszábályi
]ebetűsé.g nincs, mert a ie]peres {ltal negismemi. kiádni ]érL oknal olyan tényckct.
in|omációtai. mcgoldásokat lfuIálnaz, amolyek bankljtoknak mjnősülnek és a2ok
nyi]vínosÍgla hozatala indokolatlan ve.senyháLrányt eredményezne, ezentúl aZ
egyéui ós tásasá8i úg'leleinek jeleDtős érdeksórc1mct okozna'

A hitelintézetekól] és a pénziigyi válla]ko7ásokói szóló 1996' é\,i cxll' törvény 50' s
(]] bekczdóse halálozzá neg a banktitok ibgaiúái, íg} banttitok ninden olyan. az
cgyes ü3y1é]e]oó1 a pén7jigyi jntézmény rendelkezésérc álló tény. jn|ormáci(j'
mego]dás vagy adat. anely iigy]él s7ené]yérc. adataila' va8yoni helyzetéÍe. üzled
tcvékenységére. B.zdálkodásóla. tulajdonosi' iizleli kápcso]alaira' va]dninL a pénzügyi
inléznény áld vezetctt számlájáfu} egyen]cgérc, tbrgalmára' továbbá a pénzügyi
inté'nénnyel köItjfi szeíódései.e vonatko7it'
55' | (l) Aki iizleti !a8y banktilok biÍokábajut' ktjlclcs azt id.üe|i kol|átozás nélkül

55/A' $ Nen lehei üzleti titoka hivatkozásal visszáiMfuj á2 in|rmációl u ]djzérdekű
adatok nyilvánosságára és a kijzérdetbó| nyi|vános adltn vonltkozó, tiilón
törvény ben meghatározott adatszo]gíIaús i és tájékoztatási k öte lczettség e se té n.
MegállapíIhákj tchát' hogy a bankdrok Dela]apozhatja a kózérdchj adatok
mc.gismeihelőségére lonatkozó .]kohIinJos jog kor]ározását. a.á váló hiválkozáí a
a2 iizleti titok]ol szcmben a HPr' 55/Á' $.a sem liltja. és a násodfokLí btósáB szerint
annak nyilváno$ág.a terü]ésc az alperes mÚt(jdési rendjét. |eladatkörének el]ításáljs

A HpI' rendeltezései alapján, illclvc a pályá2ali an)agból. e dÓnlés elóaészitő
t.nUlmÍnybó| egyérte]műcn negál]apíható volt, hogy abban o]yan' az alpeÉ$el
pénzügyi kapcÍ'alban álló ÜZlet|i|ck ldalair.. g.zd.sÍgi. fu lajdonosi napcÍ'ataira
lonarkozó adatok szcrcpclnet' funelyek az a]Pcrcs banktitokJa töfiénó bjvatkozását

A Fóvriresi íéliÍábla á]]ásponlja szcÍinl a 2oo3, június 9.Ló1 halály.s Hpl' a korábbi
rendelkezésckkcl elleniéiben á benktitolra vonalkozóaí korlítozzi d2 A!L!'
rcndclkc7iseinet alkaünazhltóságít és lijrvényben lbg|ah szabá|yo7á$ál bizlosÍtja a
kiadás mcgtlgadásán.k 1ehclóséeét,
A renJeü . / j . ' .  i i ö  ada lo \ '  c |oc  . !  h ' '  nk  r ' J '  - .  J  i e |7e '  |  ' ' , J | . a | J | ' c | ' . ' | ' c , " ' c \
'  r ! ] | l  ! / ! . c  
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meg.'zéséhez lií7'ídó érdeNje tinÉni' hilatkozísa tlegli]eló nódon a]álímasztoltr
aa, hogy a nregítólósórc' n|Íkin|ósdrc. bcti'yísnenles döntésé|e al eddig nes nem
isnrc.t adatok kiadása olyan \ eszélyl jelcntcnc, amely mjatt jogMeÍűen mgadta meg a
kérl ldatok kiadását. így annak megisne.ésé!€ lonaltouó ltlpeÍesi kérc|cm ncm lolt
úegalapozoLL, clélt ! Fő!írosi íé]ólábh az clsófokú bÍróság ítélctót a Pp. 253' i (2)
bckczdósében l'oglaltak szclinlt Drcgltilloztath és a l'elpeÉs kereseÉt elulasíolla'
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Mivel ü eliárás e 1990' évi XCIL ti'Úény 57. $ (l) bekezdésé!.t o) pontja atadán
illetékríetrtcs és á? alPem PrkijllségE .en tdlott i8éÍyt, ezéít dról a másodfokú
búóságlak határoznia nen ken€tt'

Budapest' 20l0. lovenbeÍ ll'

\

KizmaDé dt' oszkó Mdime s'k.
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