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Tisztelt Szombathelyi Városi Bíróság!

Alulírott Falco KC Szombathely Kft.(9700 Szombathely, Sugár u18.) alperes, aNyugat Média
és Vilaghíló Egyestilet (9749 Nemesbód, Ady Endre u.5.) felperes által kiizérdekű adat kiadása
iránt indított 14.P.20.341l20ll. sz. peres eljárasríban . kívüljegyzett és meghatalmazással igaza|t
jogi képviselőilk útjan - aza|ábbi

el lenkóreImet
terjesájtik a T. BÍróság elé.

Kérjtilq hogy T. Varosi Bírósag a felperes keresetét utasítsa el és maraszta|1a felperest a perrel
felmeriilő költségeinkben.

Ellenkérelmünk indokaként az alábbiakat adjuk elő:

t/ Álláspontunk szerint a perben eldöntendö elsődleges kérdés az,hogy alperes a személyes ada-
tok védelrnéről és a közérdekii adatok nyilvánosságríról szóló 1992. évi LXII. (a továbbiakban:
Avw.) hatálya alá tartozik.e.

Alperesi gazdasági trírsaság a FALCO KC férfi hivatásos ko*árlabdacsapatát miiködtető, verse.
nyeztető sportszervezet. A sportról sző|ő2004. évi I. törvény (atovábbiakban: SpCIrttv.) azor-
szágos versenyrendszerekben történő részvételre a sportszervezetekeJ jogosítja fel, a Sport tv.
15.$ (l) bekezdése alapján a sportszervezet: a sportegyesület és a spgrfvállalkozás. A Sport W.
l8. $ (1) bekezdése alapján sportvállalkozisnak minősül az a gazdasági tárcaság, amelynek a
cégnyilvántartásról, a cégrryilvanosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cég.
jegyzekbe bejegyzett ffitevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági trársaság céIja sporÍ.
tevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több
sportágban. Sportvállalkoás korlátolt felelősségű társasági, illefue reszvénytarsasági formában
alapítható.

A személyes adatok védelmérőlés a közérdelni adatok nyilvránosságáról szóló |992. évi LXIII. (a
továbbiakban: Avfv.) 2.$ 4.pontja szerint közérdekíí ada* pz állami v?eY helvÍ iinkormányza.
ti-[eladatot. valamÍnt iogszabálvban meghat*rozoff ewéb ktizfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá
nem esó, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, ftiggetlenül kezelé-
sének módjától, önálló vagy gyíijteményes jellegétől.

Felperes kereseti kérelme szerint az alperes cégkivonataból idézett tevékenységi ktirök (sportte-
vékenység, sportlétesítmény működtetése, sport és szabadidős képzés, sportegyesületi tevékeny.
ség) a helyi önkormr{nyzatokő! szóló 1990. évi LXV. fu. 8.$ (l) (a továbbiakban: tw.; bekezdé.

"-.- sében írt önkormányzati feladatával (a sport támogatása) egyeznelq a kereset ái|itása szerint ezert
tartozik az alperes az Avtv. hatá|yaa|á.

Allaspontunk szerint uryan kiilönösebb bizonyítást nem igényel, hogy a hivatiásos kosarlabda
csapat működtetése nem közfeladat, az alábbiakban azonban rész|etezdJk a felperes által felhívott
jogszabályhelyet.
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Az Öw. 8.$ (1) bekezdése szerint a teleptilósi önkormrányzat,fe|adata, hatásköre a következő:
,,A települési tÍnkormányzatfeladataa helyi ktizszolgáltatások k<irében kiilönösen: a településfej-
lesztés, a teleptilésrendezés, az épített és természeti kömyezet védelme, a |akásgazdálkodás, a
vízrendezés és vízelvezetés, csatomáziis, köztemető fenntartása' a helyi ktizutak és köaeriiletek
fenntartása" a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában ál1ó közforgalom elöl el nem
zárt maganutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közuti járművel történő
várakozÍs (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és teleptiléstisrtaságbiz-
tosítása; gondoskodás a helyi tiízvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműktidés a
helyi energiaszolgáltatasban, a foglalkoztatás megoldásábarl; úóvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatasrol, az egészségtigyin a szociális ellr{tásáról, valamint a gyermek és ifiúsági feladatokról
való gqnlqs-to4as; a közössegi tér biztosítrísa; közmiivelődési, fudományoso művészeti tevékeny-
ség sport t.á.tpogatása: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biüosításai az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.''

az otv magynázata a sport üímogatásával kapcsolatos önkormányzatiközfeladat konkretizá|ása
kapcsán utal a sportról szóló 2004. évi I. törvényre, melynek 55.$ (1) bekezdése szerint:

ooA települesi önkormrínyzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - :
a) meghatározza'a helyi sportfejlesáési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításárő|,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel össztrangban egytittműködik a helyi sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel,
c) fenntartja és miiködteti a tulajdonát képező Sportlétesítrnényeket,
d) megteremti az önkorményzati iskolai testnevelés és sporttevékenysig gyakorlásanak feltételeit.
(2) A helyi önkorményzat az {I) bekezdésben foglaltakon kívtil - a közokÍatásról szóló törvény.
ben meghatr{rozottak s2erint . biztosítja az önkormányzati iskolai sporttortit működéséhez sziik-
séges feltételeket.
(3) A megyei (fóvrárosi) önkormányzat az (1).Q) bekezdésben foglaltakon tul sportszervezési
feladatai körében:
a) segíti a tertiletén tevékenykedő sportszövetségek működésónek alapvető feltételeit,
b) közremiíködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai tertileti verseny'eídszerek kialikítását' illetve az e körbe furtoző
sportrendezvények lebonyolíüását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetti
társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
d) adottságainak megfelelően résrt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) ellátja az á||arni sportinformációs adatszolgáltatással összefiiggő tertileti feladatokat,
f) közreműködik a sport népszeríísítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudo.
mányos felvilágosító tevékenység szervezésében,
g) közremiíködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biaosításában.
(4) A megyei jogú varosi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - el.
|át1a a (3) bekezdésben meghaüározott feladatokat.
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátrásához a költségvetési törvény
szenttt normatív houÁjáru|ásbarr reszestilnek.
(6) 

^z 
e törvényben meghatáromtt fe|adatai alapján a tiznzemél több lakosú helyi önkormany.

zatok rendeletben áuapítjak meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részle.
tes feladatokat és kiitelezettségeket, valamint a költségvetésÍikből a sportra fordítandó <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 sporttal kapcsolatban nem önkorményzati fel-
adat ahivatásos sporttevékenység biáosítása, működtetése, hanem a törvény a|apjánmindössze a
sport tarnogarása. onkormánvzati feladat a sport támogatása" de nem a sport _ különösen
nem a versenysport _ műkiidtetése.

A Sport tv. pontosan meghatározza a sportszerv ezetekfeladatait, így pl. a 2.$ (1) bekezdésében:
,,A spottszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző szátmára a sportszervezet kö.
teles biztosítati a sportág jellege szerinti biáonságos sporttevékenység foly.tatáséthoz szükséges
fe1tételeket.'' Könnyen be|áthatő, hogy a sportszervezetek feladatai nem önkormányzati közfe|-
adatok. Felperes á|ta|közétdekiinek vélt kérdések a versenysport működtetésével kapcsolatosak.

Az idézstÍ,Avrv. szakaszok helyes értelmezése az, hogy az a szerv) ami asport esetében közfel-
adatot Iát eI, aZ maga az önkormányzat, mint tamogatást nyújtó, azonban az alperes, ame|y az
önkormrforyzattól és más piaci szpotuoroktól, hirdetőktől kap (és nem ad) támogatást, részesül
reklrímbevételben a kosárlabda csapat működtetéséhez, nem olyan szerv' amely helyi önkor-
mény zati feladatot v agy közfeladatot látrra el.

Felperes keresetében tehát alapvető tévedés, hogy a sportszervezet sporttevékenységével kapcso-
latos feldatait összemossa a helyi önkormiínyzatnak a sport támogatásélval kapcsolatos közfel.
adataival. Mivel alperesi sportszervezet a fentiek szerinti semmilyen önkormányzati feladatot
nem lát el, önkormányzativagy állami vagyon a kezelésében nincsen, ezért nemtartonk az Avfu.
hatá|yaalá, nincs olyan közérdekti adat birtokában, melynek kibdasára.kote1ez}rető.

2l A felpercs által benyújtott keresetlevél alperes álláspontja szerint egyebekben nem fele1 meg
Pp. 121.$ (1) bekezdés e/ pontjában meghatiírozotthatérozott kereseti kérelem követelményeinek
sem. A keresetlevél pusztán idéz a felperes á|taI az alperes tészére korábban írt leveléből, határo-
zott kereseti kérelemként azonbannem jelöli meg, hogy pontosan melyik' az adatvédelmi törvény
foga1mi körébe tartoző, alperes éita|keze|t adatok kiadását kén az alperestől.

A felperes á|ta| a megkereső levélben feltett és a keresetben megismételt kérdések önmagukban is
alkalmatlanok a közérdekií adatigénylésre.

- Az o|yanjellegu kérdések" mint hogy ,,Mi indokolta' hogl a Popglálalnik és Bozzay Ügnédi
Iroda számáján keresztül történjenek a kifizetések? '';
vagy hogy ,, Mentryli ideig kezelte az iroda a pénzt? ,';

illetve ,,Kivel tartotta a kapcsolatot Gróczer Györg,, ügnezető?',
nem közérdekíi adatigénylések, hiszen a közérdekri adatigénylés még az Avfu. írt egyéb feltételek
fennállása esetén is l<lzfuő|ag a valamilyen formában (tehát valamÍlven adathordozón) az
adatkezelőnél obiektíven röezített adatok kiadására irányulhat, nem pedig valamiféle közérde-
kii beszámo|ési,tájékoúatási kötelezettségetír e|ő az érintett szewezetekvezetőinek. A közérde-
ktí adatigénylés nem irányulhat konkrétumok nélkiili ,,adatha|ászatra'', mint ahogy nem vonat-
kozhat az Avtv. 19/A. $ lIl bekezdése alapjrán egy adott d<jntés meghozatalárairényulő eljárások
során rögzített adatokra sem (p1. ,,Mi indokolta?,'). A döntés meghozatalának indokai, a döntés
végrehajtása soriín folytatott gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos' adathordozókon kiilön nem
rögzített ismeretek szinténnem ajogszabály fogalmi körébe tartoző ktizérdekű adatok.
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A közérdekii adat fogalmából a iogszabálv kifeiezetten kizária a szemé|ves adatokat. Az adat-
védelmi biztos ajránlásai is egyértelműen figntik, hogy közérdekii adat az Avtv. rendszerében
sosem lehet egyben személyes adat. Az Avtv. 2.$ 1. pontja szerint a személyes adat bármely
meghatiározott természetes személlyel kapcsolatba hozhatő adat, ideértve a természetes személy
nevét' egyéb azonosítőját stb. Személyes adatok nyilviánossága törvényes kivételként pusztrán a
közfeladatot el|átő szervek a|kalmazottainak egyes adataka vonatkoáat, de semmiképpen nem
harmadik személyek személyes adataira.Ilyen adatok még az egyébként közérdelaí adatokat is
Íartalmazőinformációhordozókbó|semhozzáférhetőkanyilvánosságszámára.

3lHatározott kereseti kérelem |ltányában pusáán utalunk arra, hogy alperes tevékenységét piaci
versenyköriilmények között végzi, amelynek megfelelően a múködése során keletkezett doku-
merrtumok az ilz|eti titok tárwát képezhetik. Az Avtv. 19 .s /6l bekezdése a|apján az ílzIeti titok
a Ptk. szerinti védelem alatt zl| a közérdelai adatok megismerésére irrínyuló eljárásban is. Az i,lz-
leti titok megsértése polgári- és btintető jogi szankciókat vonhat maga után. Utalunk arr4 hogy
még az olyan" egyébként közfeladatot ellátó szervnek minősülő jogi személyek, mint aMagyar
Televízió Zrt.vagy Magyar Televízió Köza|apítvány szerziődései sem nyilvánosak azi,lz|eti titkok
vonatkozásábat_ lásd: Adatvédelmi Biztos I028lKl2007-2. szémúá||ásfog|a|ását. Aziizleti titok
tágabb fogalmi körébe tartozik a ktilön jogszabáIyok által védett speciális banktitok is: egyes
konkrét banki utalásokkal kapcsolatos adatokat pusztána gazdaság; tiírsaságok bankszámla kivo-
nata rÓgzít, amely azonban állásponfunk szeint még közérdekti adatnak minősülő szerződések
kapcsán is a banktitok által védett, a nyilvánosság szÍlmára nem hozzáférhető adat. (A helyi ön-
kotmányzat bankszámlakivonata sem nyilvrínos adat, legfeljebb az egyes utalások jogcímét alá-
tÍmasztő szerződések és azabbanfoglalt szerződéses összeg léhet az.}

Alperes bevételei önkormányz atí tátmogatások mellett más ilz|eti,'po-o.*iós és marketing
tevékenységből állnak össze' meIy szerződések alperes Ílz|ett titkának részét képeáetik. Akoz-
pénzek ellenőrzése nem alperes szerződéseinek nyilvrínosságával, hanem az önkormrányzat sport
támogatásával kapcsolatos kiadásainak a njilvánosságávalbinosítottak, az örkormányzati téLmo-
gatássalkapcsolatos nyilvrínosság viszont a helyi önkormányzat kezelésében lévő közérdekii ada-
tok megfelelő nyilvránosságra hozataláva| biztosítható alperes álláspontja szerint.

Amennyiben a felperes az eIso tárgya|ást elmulasztja úgy kérjiik, hogy T. Bíróság a pert a Pp.
136.$ (1) bekezdése és a 157.$ d) pontja alapjan sziintesse meg, figyelemmel an4 hogy a felpe-
res keresetlevelében nem kérte atátrgyaIás távollétében történő megtartását.

Szombathe |y, 20 I | . áryi|is 29.
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