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TiszteltSzombathelyiVárosi Bíróság!
Kft.(9700Szombathely,Sugáru18.) alperes,aNyugat Média
AlulírottFalco KC Szombathely
adatkiadása
ésVilaghíló Egyestilet(9749Nemesbód,Ady Endreu.5.)felperesáltal kiizérdekű
. kívüljegyzett
igaza|t
ésmeghatalmazással
iránt indított14.P.20.341l20ll.sz.pereseljárasríban
jogi képviselőilkútjan- aza|ábbi
terjesájtika T. BÍróságelé.

ellenkó r eImet

utasítsael ésmaraszta|1a
felperesta perrel
Kérjtilqhogy T. Varosi Bírósaga felpereskeresetét
felmeriilő költségeinkben.
Ellenkérelmünk
az alábbiakatadjukelő:
indokaként
adaaz,hogy alperesa személyes
t/ Álláspontunkszerinta perbeneldöntendö elsődlegeskérdés
(a
szóló
1992.
továbbiakban:
évi
LXII.
nyilvánosságríról
tok védelrnéről
a
közérdekii
és
adatok
Avw.) hatályaalá tartozik.e.
miiködtető, verse.
Alperesi gazdaságitrírsasága FALCO KC férfihivatásosko*árlabdacsapatát
nyeztetősportszervezet.
A sportról sző|ő2004.éviI. törvény(atovábbiakban:SpCIrttv.)azorjogosítjafel, a Sport tv.
a sportszervezetekeJ
szágos versenyrendszerekben
történő részvételre
(l)
a sportegyesület
ésa spgrfvállalkozás.A SportW.
15.$ bekezdése
alapjána sportszervezet:
l8. $ (1) bekezdése
alapjánsportvállalkozisnakminősül az a gazdaságitárcaság,amelyneka
ésa bíróságicégeljárásrólszóló törvényalapjána cég.
cégnyilvántartásról,
a cégrryilvanosságról
jegyzekbebejegyzettffitevékenysége
továbbá a gazdaságitrársaságcéIjasporÍ.
sporttevékenység,
feltételeinek
egy vagy több
tevékenység
valaminta sporttevékenység
megteremtése
szervezése,
formában
sportágban.Sportvállalkoás korlátolt felelősségűtársasági, illefue reszvénytarsasági
alapítható.
szóló |992. éviLXIII. (a
A személyes
a közérdelniadatoknyilvránosságáról
adatokvédelmérőlés
továbbiakban:
Avfv.) 2.$ 4.pontjaszerintközérdekííada* pz állami v?eY helvÍiinkormányza.
ti-[eladatot. valamÍntiogszabálvbanmeghat*rozoffewéb ktizfeladatot ellátó szerv vagy
vonatkozó, a személyesadat fogalma alá
személykezelésében
lévő,valaminta tevékenységére
nem esó, bármilyen módon vagy formábanrögzítettinformáció vagy ismeret,ftiggetlenülkezeléjellegétől.
sénekmódjától, önálló vagygyíijteményes
Felpereskeresetikérelmeszerintaz alperescégkivonatabólidézetttevékenységi
ktirök (sporttevékenység,
sportlétesítmény
sportegyesületitevékeny.
működtetése,sportésszabadidősképzés,
ség)a helyi önkormr{nyzatokő!szóló 1990.éviLXV. fu. 8.$ (l) (a továbbiakban:
tw.; bekezdé.
"-.-sébenírtönkormányzati feladatával(a sporttámogatása)egyeznelqa keresetái|itásaszerint ezert
tartozik az alperesaz Avtv. hatá|yaa|á.
Allaspontunk szerint uryan kiilönösebb bizonyítástnem igényel,hogy a hivatiásoskosarlabda
csapatműködtetésenemközfeladat, az alábbiakbanazonbanrész|etezdJk
a felperesáltal felhívott
jogszabályhelyet.

z
hatáskörea következő:
Az Öw. 8.$(1)bekezdése
szerinta teleptilósiönkormrányzat,fe|adata,
ktizszolgáltatások
k<irében
kiilönösen: a településfejhelyi
,,A településitÍnkormányzatfeladataa
a
kömyezet védelme,a |akásgazdálkodás,
éstermészeti
az épített
lesztés,a teleptilésrendezés,
csatomáziis,köztemető fenntartása'a helyi ktizutak ésköaeriiletek
vízrendezés
ésvízelvezetés,
fenntartása"a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonábanál1ó közforgalom elöl el nem
zárt maganutakon,valaminttereken,parkokbanésegyébközterületeken közuti járművel történő
helyi tömegközlekedés,a köztisztaságésteleptiléstisrtaságbizvárakozÍs(parkolás)biztosítása,
közbiztonság helyi feladatairól; közreműktidésa
tosítása;gondoskodása helyi tiízvédelemről,
helyi energiaszolgáltatasban,
a foglalkoztatásmegoldásábarl;úóvodáról, az alapfokúnevelésről,
a szociális ellr{tásáról,valamint a gyermekésifiúságifeladatokról
oktatasrol,az egészségtigyin
tevékenyközmiivelődési,fudományoso
művészeti
való gqnlqs-to4as;
a közössegi térbiztosítrísa;
jogai érvényesítésének
biüosításaiaz
ségsport t.á.tpogatása:
a nemzetiésetnikaikisebbségek
elősegítése.''
egészséges
életmódközösségi feltételeinek
kapcsolatosönkormányzatiközfeladat konkretizá|ása
az otv magynázataa sportüímogatásával
törvényre,
melynek55.$(1) bekezdése
szerint:
évi
I.
kapcsánutala sportrólszóló 2004.
koncepciójára- :
- figyelemmela sporthosszútávúfejlesztési
ooAtelepülesiönkormrínyzat
gondoskodik
és
a) meghatározza'a
annakmegvalósításárő|,
helyi sportfejlesáésikoncepciót,
össztrangbanegytittműködik a helyi sportszervezetekkel,
b) az a) pontbanfoglalt célkitűzéseivel
sportszövetségekkel,
c) fenntartjaésmiiködteti a tulajdonátképezőSportlétesítrnényeket,
gyakorlásanakfeltételeit.
éssporttevékenysig
d) megteremtiaz önkorményzatiiskolai testnevelés
(2) A helyi önkorményzataz {I) bekezdésben
foglaltakonkívtil- a közokÍatásrólszóló törvény.
sziiks2erint. biztosítjaaz önkormányzati iskolai sporttortit működéséhez
ben meghatr{rozottak
ségesfeltételeket.
(3) A megyei (fóvrárosi)önkormányzataz (1).Q) bekezdésben
foglaltakontul sportszervezési
feladataikörében:
működésónekalapvetőfeltételeit,
sportszövetségek
a) segítia tertileténtevékenykedő
b) közremiíködik a sportszakemberek
képzésében
éstovábbképzésében,
c) segítia sportági ésiskolai tertileti verseny'eídszerekkialikítását' illetve az e körbe furtoző
sportrendezvények
lebonyolíüását,
különös tekintettela családok sportjára,a hátrányoshelyzetti
társadalmicsoportok,valaminta fogyatékosok
sportjára,
d) adottságainakmegfelelőenrésrtvesza nemzetközi sportkapcsolatokban,
összefiiggő tertiletifeladatokat,
e) ellátjaaz á||arnisportinformációs
adatszolgáltatással
f) közreműködik a sport népszeríísítésében,
a mozgásgazdagéletmóddalkapcsolatossporttudo.
mányosfelvilágosítótevékenység
szervezésében,
g) közremiíködik a sportorvositevékenység
feltételeinekbiaosításában.
(4) A megyeijogúvarosi önkormányzatilletékességi
területén- adottságainakmegfelelően- el.
|át1aa (3)bekezdésben
feladatokat.
meghaüározott
(5) A helyi önkormányzatoka sporttalkapcsolatosfeladataikellátrásához
törvény
a költségvetési
szentttnormatívhouÁjáru|ásbarr
reszestilnek.
(6)
e törvénybenmeghatáromttfe|adataialapján a tiznzeméltöbb lakosúhelyi önkormany.
^zrendeletbenáuapítjakmega helyi adottságoknakmegfelelőena sporttalkapcsolatosrészle.
zatok
tes feladatokatéskiitelezettségeket,
valaminta költségvetésÍikből
a sportrafordítandó<isszeget.''
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A fentiek a|apján egyértelmű,hogy önkormrányzati fe|adat pl. a köáemető fenntartása, a helyi
tömegközlekedés, a köztisztasáq biztosítása_ de a sporttalkapcsolatbannem önkorményzati felbiáosítása, működtetése,hanem a törvény a|apjánmindössze a
adat ahivatásos sporttevékenység
sport tarnogarása.onkormánvzati feladat a sport támogatása" de nem a sport _ különösen
nem a versenysport _ műkiidtetése.
A Sport tv. pontosan meghatározzaa sportszervezetekfeladatait,így pl. a 2.$ (1) bekezdésében:
folytató versenyző szátmáraa sportszervezet kö.
,,A spottszervezet keretébensporttevékenységet
szükséges
foly.tatáséthoz
teles biztosítati a sportágjellege szerinti biáonságos sporttevékenység
közfe|feladatai
nem
önkormányzati
hogy
a
sportszervezetek
fe1tételeket.''Könnyen be|áthatő,
a versenysportműködtetésévelkapcsolatosak.
adatok.Felperes á|ta|közétdekiinekvéltkérdések
Az idézstÍ,Avrv.szakaszok helyes értelmezéseaz, hogy az a szerv) ami asport esetébenközfeladatot Iát eI, aZ maga az önkormányzat, mint tamogatást nyújtó, azonban az alperes, ame|y az
önkormrforyzattól és más piaci szpotuoroktól, hirdetőktől kap (ésnem ad) támogatást, részesül
reklrímbevételbena kosárlabda csapat működtetéséhez,nem olyan szerv' amely helyi önkorményzati feladatot v agy közfeladatot látrra el.
kapcsohogy a sportszervezetsporttevékenységével
Felperes keresetébentehát alapvető tévedés,
latos feldatait összemossa a helyi önkormiínyzatnak a sport támogatásélvalkapcsolatos közfel.
adataival. Mivel alperesi sportszervezet a fentiek szerinti semmilyen önkormányzati feladatot
nincsen, ezértnemtartonk az Avfu.
nem lát el, önkormányzativagy állami vagyon a kezelésében
hatá|yaalá, nincs olyan közérdekti adatbirtokában,melynek kibdasára.kote1ez}rető.
2l A felpercs által benyújtottkeresetlevélalperes álláspontja szerint egyebekbennem fele1 meg
kereseti kérelemkövetelményeinek
Pp. 121.$ (1) bekezdése/ pontjábanmeghatiírozotthatérozott
sem. A keresetlevélpusztán idéza felperesá|taIaz alperes tészérekorábban írt leveléből,határozott kereseti kérelemkéntazonbannemjelöli meg, hogy pontosanmelyik' az adatvédelmitörvény
foga1mi körébe tartoző, alperes éita|keze|tadatok kiadását kén az alperestől.
önmagukban is
A felperesá|ta|a megkeresőlevélbenfeltettésa keresetbenmegismételtkérdések
alkalmatlanok a közérdekií adatigénylésre.
mint hogy ,,Mi indokolta' hogl a Popglálalnik ésBozzay Ügnédi
- Az o|yanjellegu kérdések"
Iroda számáján keresztül történjenek a kifizetések?'';
,';
vagy hogy ,,Mentryli ideig kezelte az iroda a pénzt?
illetve ,,Kivel tartotta a kapcsolatotGróczer Györg,, ügnezető?',
mégaz Avfu. írt egyébfeltételek
nem közérdekíiadatigénylések,
hiszen a közérdekri adatigénylés
(tehát
fennállása eseténis l<lzfuő|aga valamilyen formában
valamÍlven adathordozón) az
adatkezelőnél obiektíven röezített adatok kiadására irányulhat, nem pedig valamiféleközérdekii beszámo|ési,tájékoúatási
kötelezettségetíre|ő az érintettszewezetekvezetőinek. A közérdektí adatigénylésnem irányulhat konkrétumok nélkiili ,,adatha|ászatra'',mint ahogy nem vonatmeghozatalárairényulőeljárások
kozhat az Avtv. 19/A. $ lIl bekezdésealapjránegy adott d<jntés
során rögzített adatokra sem (p1.,,Mi indokolta?,'). A döntés meghozatalánakindokai, a döntés
kapcsolatos' adathordozókon kiilön nem
végrehajtásasoriínfolytatott gyakorlati tevékenységgel
rögzített ismeretek szinténnemajogszabály fogalmi körébe tartoző ktizérdekűadatok.

4
A közérdekii adat fogalmából a iogszabálv kifeiezetten kizária a szemé|vesadatokat. Az adatvédelmi biztos ajránlásaiis egyértelműenfigntik, hogy közérdekii adat az Avtv. rendszerében
sosem lehet egyben személyesadat. Az Avtv. 2.$ 1. pontja szerint a személyesadat bármely
meghatiározotttermészetesszeméllyelkapcsolatba hozhatő adat, ideértvea természetesszemély
nevét' egyéb azonosítőját stb. Személyes adatok nyilviánossága törvényes kivételkéntpusztrána
közfeladatot el|átő szervek a|kalmazottainak egyes adataka vonatkoáat, de semmiképpennem
harmadik személyekszemélyesadataira.Ilyen adatok még az egyébként
közérdelaí adatokatis
Íartalmazőinformációhordozókbó|semhozzáférhetőkanyilvánosságszámára.
piaci
3lHatározott kereseti kérelem|ltányábanpusáán utalunk arra, hogy alperes tevékenységét
versenyköriilmények között végzi, amelynek megfelelően a múködésesorán keletkezett dokumerrtumok az ilz|eti titok tárwát képezhetik.Az Avtv. 19.s /6l bekezdésea|apján az ílzIeti titok
a Ptk. szerinti védelem alatt zl| a közérdelai adatok megismeréséreirrínyuló eljárásban is. Az i,lzpolgári- ésbtintetőjogi szankciókat vonhat maga után. Utalunk arr4 hogy
leti titok megsértése
mégaz olyan" egyébkéntközfeladatot ellátó szervnek minősülő jogi személyek,mint aMagyar
Televízió Zrt.vagy Magyar Televízió Köza|apítvány szerziődései
sem nyilvánosak azi,lz|eti titkok
vonatkozásábat_ lásd: AdatvédelmiBiztos I028lKl2007-2. szémúá||ásfog|a|ását.
Aziizleti titok
tágabb fogalmi körébe tartozik a ktilön jogszabáIyok által védett speciális banktitok is: egyes
konkrétbanki utalásokkal kapcsolatos adatokat pusztána gazdaság;tiírsaságokbankszámla kivonata rÓgzít, amely azonban állásponfunk szeint még közérdekti adatnak minősülő szerződések
kapcsán is a banktitok által védett,a nyilvánosság szÍlmáranem hozzáférhető adat. (A helyi önkotmányzat bankszámlakivonata sem nyilvrínos adat, legfeljebb az egyes utalások jogcímétalátÍmasztőszerződésekés azabbanfoglalt szerződésesösszeg léhetaz.}
Alperes bevételei önkormányz atí tátmogatásokmellett más ilz|eti,'po-o.*iós
és marketing
tevékenységbőlállnak össze' meIy szerződésekalperes Ílz|etttitkának részét
képeáetik. Akozpénzekellenőrzésenem alperes szerződéseineknyilvrínosságával,hanem az önkormrányzat sport
támogatásával kapcsolatos kiadásainak a njilvánosságávalbinosítottak, az örkormányzati téLmogatássalkapcsolatosnyilvrínosságviszont a helyi önkormányzat kezelésében
lévő közérdekii adatok megfelelő nyilvránosságrahozataláva| biztosítható alperes álláspontja szerint.
Amennyiben a felperes az eIso tárgya|ástelmulasztja úgy kérjiik, hogy T. Bíróság a pert a Pp.
136.$ (1) bekezdéseésa 157.$ d) pontja alapjan sziintessemeg, figyelemmel an4 hogy a felperes keresetlevelében
nem kérteatátrgyaIástávollétében
történő megtartását.
Szombathe|y, 20 I | . áryi|is 29.
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