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A MAGYAR XoZTANSASAG NEVEBEN I

A Pesti Kcizponti Kertileti Biros6g

a szem6lyesen eljdrt
Kulcs6r Zolt i ln (2120 Dunakeszi, Csil lag u. 1014. ) felperesnek

a dr. Szomjas Kdroly ugyv6d ( 1072 Budapest, Ak6cfa utca 22. ) 6ltal k6pviselt
Budapesti Kcizleked6si Zrt. ( 1980 Budapest, Akdcfa utca15 )alperes el len

koz6rdekti adat kladisa irSnt inditott per6ben a biros6g meghozta az alAbbi

iTELETET

A biros6g kritelezi az alperest, hogy 15 nap alatt kcizolje a felperessel m6solatban - postai
uton - az alperes 6s a Peron Reklim Kft. ktizcitt 2005. 6s 2006. 6vekre a
rekl6mtev6kenys6gre vonatkozoan l6trej<itt b6rleti 6s engedm6nyez6si szerz6d6seket,
valamint ezen rekl6mtev6kenystigbcil az alperes 2005-2006. 6vekre vonatkoz6 bev6teleit is.

A biros6g kotelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperes r6sz6re 34.000
(Harmincn69yezer) Ft perkolts6get.

Az el j6r5s sordn felmerult 15.000 (Tizenotezer) Ft i l leteket a Magyar Allam visel i .

Az it6let ellen a k6zbesit6stol sz6mitott 15 nap alatt a Fov6rosi Birosdghoz cimzett, de a
hat6rozatot hozo bfros6ghoz 3 peld6nyban beny0jtando fellebbez6snek van helye.

A fellebbez6si hat6rido lejarta elott a peres felek kdrhetik, hogy a fellebbez6st a m6sodfokit
birosSg tdrgyal6son kivUl birdl ja el.

Ha a fel lebbez6s csak a perkolts6g visel6s6re vonatkozik, i l letoleg ha a fel lebbez6s csak az i t6let
indoklSsa el len ir6nyul, bdrmelyik f6l k6rheti,  hogy a fel lebbez6st a mdsodfokri birosdg t6rgyal6son
bi rd l ja  e l .
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Fellebbez6snek az elso foku eljdrds szabSlyainak lenpgns 'icgrr- ep L- . :. :
elblr6l6s6nak alapj5ul szolg6lo jogszabdly t6ves alkalmarasra tr.flfq!-lf uli tFre
A mdsodfoku eljdrdsban uj tenyek dllit6sdnak, illetve 01 trzry,tci(tt GrFrgln tri*
nincs, kiv6ve, ha a t6nyek eloaddsdra, illetve bizonyit6kx ectrcuErt'! r d hr f,u.;
a biros6g elj6r6si szabdlysdrt6se vagy t6ves jogalkatmazaa F€c! ,EF rrttrlf r trn r
fellebbez6s a megjelOlt hivatkozdst n6lkUlozi, a m6sodfor- lf,ics g.r'\G. . tttsEEt nb
elutasitja. A m6sodfoku birosdg az Ugy 6rdem6ber '.-1.r.6,r r.'rJ €.tE | 5
b6rmelyik6nek k6relm6re azonban t6rgyal6st tart.
T6rgyal6s tart6sdt a fellebbezo fel a fellebbez6s6ben k6r.net

lndoko lSs

A felperes a 2006. 6v jfnius ho 9. napj6n elkUlddtt e-marlben kozerdexr.r aoeigle4r'€sse rcr3-rtt az
alpereshez. Az e-mailben k6rte, hogy az alperes t6jdkoztassa ot arrol hogy a ?0C5-6 es &S-os
6vekben a Baross t6ren talSlhato forgalomir6nyit6 k0lso felulels6 slf'lery€Zer OPEL 'e(ra:-c<a€

az alperesnek mennyi bev6tele szdrmazott.

Az alperes koordindcios irod6j6nak vezetoje, Kotujak Tamis 2006 10nius 27 naplitn e-mailben
v6laszolt a felperesnek, 6s kozolte, hogy a k6rt adatokr6l Uzleti okokbol nem ill modj6ban
tdlekoztat6st adni

A felperes a v6lasz meg6rkez6s6nek napj6n ism6telt megkeres6st int6zett az alpereshez. melyre
az alperes azzal valaszolt, hogy a felperes 6ltal kert adat nincs az alperes kezeleseben K6zOlte
tovdbb6 az alperes, hogy a k6rt adat a rekl6mfelUletek b6rbeadds6rol szolo atal6nydijas
szerzod6s r6sz6t k6pezi.

A t6j6koztat6s alapj6n a felperes a kdz6rdekrj adat kiaddsdra vonatkozo kerelmtit az alperes fele
modositotta es 2006. jul ius 7. napj6n az alperes 6ltal hivatkozott dtaldnydilas szerzod6s kiad6s6t
k6rte.

Tekintettel arra. hogy az alperes a felperes k6zerdekri adat kiad6sa ir6nti k6relm6t nem teljesitette
a felperes k6rte. hogy a biros6g k6telezze az alperest. mint adatkezelot a Baross t6ren tal5lhat6
forgalomir6nyito kUlso felUleten elhelyezett OPEL rekldmokbol szirmazo 2005. 6s 2006-os
6vekben el6rt bev6telekre vonatkozo k6zerdekrj adat kozl6s6re, mdsodlagosan pedig azon
6tal6nydijas szezod6s kiadds5ra. amelyben az elso pontban meghatdrozott kereseti k6relemben
foglalt k6z6rdekri adat szerepel

A felperes kereset6ben az 1992. 6vi LXll l .  tv. (Avtv.) 20.S (6) bekezd6s6re valamint azAvtv 19-
20. $-aira hivatkozott.

Az alperes a kereset elutasit6s6t k6rte. Erdemi el lenk6relm6ben arra hivatkozott, hogy az alperes
tev6kenys6g6vel kapcsolatos, gazddlkod6sdrra vonatkozo legfontosabb adatok a jegy- 6s
b6rlet6rt6kesit6sbol, illetve potdijaz6sbol szArmazo bev6telek, az onkorm6nyzati finanszirozas
m6rt6ke, az ezekkel valo gazddlkod6s.
Az alperes 6l l i t6sa szerint a felperes 6ltal hivatkozott Baross t6ren tal6lhato forgalomir6nyito k0lso
felulet6vel kapcsolatban az alperes rekl6mtev6kenys6get nem folytat. Az alperes a terUlet6n
(forgalomirdnylto, j6rmtivek) az alapveto kozfeladat elv6gz6s6t nem akadSlyozva teruletet
feltrletet ad b6rbe. akdr rekl6m c6ljaira is. A b6relheto felUletrol az alperes kiadhat hozzbt5rheto
adatot.
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Az alperes 6ll6spontja szerint a felperes dltal k6n adatok nem az alperes feladatkor6be tartozo

Ugyre, nem a gazdettoO6s6val kapcsolatos legfontosabb adatokra ir6nyulnak a felperes 6ltal

feinivott jogszab6lyhelyek alapjdn, tehdt ezen adhox kiad6s6ra az alperes nem koteles, hiszen az

Avtv 1g $ (Zl bekezdese ertelmeben az adatkezeto a tev6kenys6g6vel kapcs.olatos legfontosabb

adatokaf koteles hozzlfbrhetov6 tenni. a felperes altal k6rt adatok pedig nem tartoznak ebbe a

kdrbe.
Eloadta tovdbbd az alperes, hogy a mukod6si korebe tartozo rekl6mtev6kenys6gre vonatkozoan

a Peron rekl6m Kft-vel kotott tdbb 6vre szolo oerleti 6s engedm6nyez6si szerzodlst, amely

azonban bev6teli-p6nzUgyi adatokat nem tartalmaz

Az Ugyben 2007. janudr 29. napj6n meghozott 18.P.90.141,2QA6112. szAmu hatdrozatdban a

birosSg kotelezte iz alperest, hogy 15 nip alatt tegye hozz6f6rhetov6 a felperes szAmAra az

alperel 6s a peron Reklam Kft. kozott 2005. es 2006. 6vekre vonatkozoan l6trej6tt berleti es

engedm6nyez6si szerz6d6seket, melyek t6rgyAt k6pezi az alperesi gazdas6gi t6rsas6g Baross t6ri

forgalomir6nyitoja kUls6 felUlet6nek rekl6mc6lu b6rbead6sa is.

Eloirta tovdbb6 az alperes szilmAra a birosdg, hogy amennyiben a szerzod6s az engedm6nyes

Altal az alperes r6sz6re fizetendo dtal6nydij 2005., 2006. 6vekre vonatkozo osszegett nem

tartalmazza az alperes koteles 15 nap alatt ezen bev6teli adatokat is a felperes sz6mdrra kiadnt.

A Fov6rosi Biros6g, mint mdsodfok0 biros6g a47 Pf .632.5661200719. sz6m alatt i  hatdrozataban a

oer ujabb targyaldl6ra eloirta az elsofoku birosdg szAmara annak vizsgAlat5t. hogy 
" 

6iv31ftozntt
n), ?. pc enoectmenyezesi szerzod6s tel jes eg6s26ben koz6rdeku adatnak minosUl-e az Avtv' 2.$

e v  v ,  r Y v e r  r  r v

j  : :^: a^a< i-k, 'eben rl letoleg a felperes keresetpontgs&sa alapj6n annak t iszt6z6sdt, hogy az

a: e..zeies e,Jaias5ar. c,ct€rJ€SZl€tl herelmevel r>sszh6i-gban dll-e figyelemmel azAvtv. 20.S (1)

bekezcl6s6ben foglaltakra. Amennyiben a felperes keresete a hivatkozott szerzod6s eg6sz6nek
krad6s6ra ir6nyul, az elsofok0 biros6g vizsg6lja 

-az 
Avtv. 20.S (3) bekezd6se tukr6ben. hogy erre

vonatkozoan a koz6rdekii adat tdrv6nyi krit6riumai fenn6llnak-e.

A felperes a megism6telt elj6r6sban kereset6t akk6nt pontositotta ( s a t6rgyal6s berekeszteset
megelozoen akk$nt tartotta fenn), hogy az alpereshez 2006. j0l ius 7. napj6n, valamint a 2007.

declmber 17. napjln int6zett e-mailben megfogalmazottak szerint az alperes 6ltal hivatkozott 6s a
rekldmtev6kenysegrol a Peron Rekl6m Kft-vel megkdtott es 2005., 2006. 6vre szolo b6rleti 6s

engedm6nyez6si slerzod6s kiad6sSt k6rte, valamint ezen rekl6mtevEkenys6gbol a 2005' 6s 2006'

6vre vonatkozo reklSmbev6telek kdzl6s6t.

Az alperes a megism6telt elj6r6sban a m6sodfok0 biros6g ir6nymutat6sa 6s a biros6g felhiv6sa

alapj6n zdrt borit6kban tette a peres iratok r6sz6v6 a hivatkozott b6rleti 6s engedm6nyez6si
szerzod6st hangsfilyozva azl. hogy a szerz6d6s Uzleti titkot k6pez, melynek nyilv6noss6gra
hozatal6hozaszerzodo f6l, a Peron Rekl6m Kft. k6pviseloje nem iSrulthozzA,
Eloadta tov6bbd az alperes a csatolt szezod6ssel kapcsolatban azt is, hogy az a

rekldmbev6telekre vonatkozo adatokat nem tartalmaz'

Emiatt a felperes a b6rleti 6s engedm6nyez6si szerzod6s kozl6s6n tirl k6rte kotelezni az alperest a

2005. 6s 2006. 6vekben a rekl6mtev6kenys6geb6l - p6nzugyi nyi lv6ntart6s6ban szereplo -

bev6tel i  adatok kozl6s6re.

A kereset alapos.

Az 1gg1. 6vi LXll l .  tdrv6ny (Avtv.) 19S (1) bekezd6se 6rtelm6ben az 6l lami vagy helyi

6nkorm6nyzati feladatot, valamint jogszab6lyban meghatSrozott egy6b k6zfeladatot el l6to szerv
vagy szemely (a tov6bbiakban egyutt szerv) a feladatkor6be tartozo ugyekben - igy k0l6nosen az
6llJmi 6s 6nkormAnyzati koltsegvet6sre 6s annak v6grehajt6sara, az 6l lami 6s dnkormAnyzati
vagyon kezel6s6re. a kozpenz-ek felhaszn6l6sdrra 6s az erre kotott szerzoddsekre, a piaci
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szereplok, a magen szervezetek es szemelyek €sal hfrEges .a3! xrzarolagos jogok
biztosit6s6ra vonatkozoan - koteles elosegiteni es @r I roarseF€^i gyors 6s pontos
t6j6koztatds6t. 

.

A (2) bekezd6s szerint az (1) bekezdesben meghat-oaoE sr!/\,C* r!/Gze.es€^ elektrontkusan
vagy mds modon k6zz6teszik, tov5bb6 erre ir6nyul6 gerl ercEr a 2C S ?e'n:€ -ezesei szerint
hozz6f6rhetov6 teszi a tev6kenys6gukkel kapcsdatos tgfo/ce - gr <Jronosen a
hatdskor0kre, illet6kess6gUkre, szervezeti felepit6srrc sa*nt t€d€rt€^rs89-xr€ annaK
eredm6nyess6g6re is kiterjedo 6rt6kel6s6re a birtokrrkb- terrd ad#*taxra es a -,<odesukrol

szolo jogszabdlyokra, valamint a gazd6lkoddsukra vona&cz: - 53q*.^d a:ae.:z:3:3s ncd1at a
vonatozo adatok kOr6t jogszabAly is meg5llapit ja.

Az Avtv 2 S (4) pontja szerint k6z6rdekri adat ?z 6llamr vagy frety drtsrrn3a.'23' re,adatot

valamint jogszab6lyban meghat5rozott egyeb kdzfeladatd eilao szen, v3S'i st€r,e'.r r€z€'€S€b€n
16v6, valamint a tev6kenys6g6re vonatkozo, a szem6lyes adat fogalm3 3€ rpt-t esa sarwr,l/en
modon vagy form6ban rdgzitett informdci6 vagy ismeret f'Jggettenul a t(eze€s -.€.a:3 c^a 3
vagy gyrijtem6nyes jellegetol

A tdrv6ny egy6rtelmriv6 teszi, hogy a koz6rdek0 adat e mrn6sege nem fugE az a'catkeze€s
modj6tol, az adal6ndllo vagy gyrijtem6nyes jelleget6l mrnden allarrrr vagy '€'i' 3nrermrnfZ3t
feladatot, valamint jogszab6lyban meghat6rozott egy6b kozfeiadatot ellato szerv vagy szemely
kezel6s6ben 16v6, valamint a tev6kenys6g6re vonatkozo barmrlyen adathordozon - rde6rtve
terjedelm6tol fUggetlenul minden dokumentumot - rogzitett rnform6cio vagy tsmeret koz6rdek0
adatnak min6sUl. A torv6ny ezzel potolja a kciz6rdek0 adat fogalmdbol eddig hi6nyzo
adatdefiniciot 6s krfelezr hogy a koz6rdek0 adatok vonatkoz6s6ban adaton nemcsak szSmadatot
hanem b6rmilyen rdgzitett inform6ciot vagy ismeretet 6rteni kell

Tekintettel arra, hogy a peres felek koz6tt abban a tekrntetben vtta nem volt hogy az alperes az
Avtv 19S (1) es (3) bekezd6seiben foglaltak szerint mrnt logszabalyban meghatarozott egyeb
kozfeladatot el ldto szery adatkezelonek minosUl, ez6rt a birosagnak abban a kerdesben kellett az
eljdr6s sorAn 6l l5st foglalnia, hogy az alperesnek a gazddlkoddsdra vonatkozo adatokat e torveny
20.$-a szerint hozzlflrhetov6 kellett-e tennie, illetoleg ezen k0z6rdeku adatok ktadisit mely
jogszab5lyhelyre tOrt6no hivatkoz6ssal tagadhatta meg

A birosdg az Avtv 19. (2) es (3) bekezd6s 6rtelmez6sei soran nem osztotta azt az alperest
6ll6spontot, hogy azon az alapon tagadta meg a felperes 6ltal k6rt kdz6rdekti adat kiad6s6t, mert
a kert adat nem a tevekenys6g6vel kapcsolatos legfontosabb adatok k6z6 sorolando. AzAvtv 19.$
(2) bekezd6se ugyanis az adatkezelo szervek tev6kenys6g6vel kapcsolatos legfontosabb adatokat
felsoroldsszerrien is emlit i .  melyek kozott szerepela gazd6lkod6sokra vonatkozo adat is.

A rekl6mtev6kenys6get konkr6tan nem az alperesi gazdasdgi t6rsas6g szervezi, arca
hivatkoz6sa szerint - b6rleti 6s engedm6nyez6si szerzod6st hoz l6tre a Peron Rekl6m Kft-vel, az
ezen szerzod6s alapj6n befolyo bev6telek a gazd6lkod6sa r6sz6t k6pezik, 6s minden
gazddlkod6ssal kapcsolatos bev6tel k6z6rdekri adatnak tekintendo.

Az Avtv 19.S (3) bekezd6se taxative felsorolja azokat az adatokat, amelyek olyan minositett
adatok, melyeket a jogalkoto kivon azon koz6rdekrj adatok korebol, amik kozz6t6tel6t, i l letoleg
hozz6f6r6s6t az Avtv eloirja.

A (3) bekezd6s szerint ugyanis az (1) bekezd6sben emlitetteknek lehetov6 kell  tenni0k, hogy a
kezel6sitkben l6vo k6z6rdeku adatot bdrki megismerhesse, kiv6ve, ha az adatot t6rv6ny alapjdn
az arra jogosult szery, 6l lami- vagy szolgAlati  t i tokk6 nyi lvdnitotta, i l letve ha az nemzetkozi
szerzodesbol eredo kotelezetts6g alapj6n minositett adat, tovdbbA ha a k6z6rdek( adatok
nyilv6noss6glhoz valo jogot az adatfajtdk meghatdrozasaval torveny a.) honv6delmi, b )
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nemzetbiztonsegi, c:) brinUld6z6si vagy brinmegeloz6si, d,) kdzponti p6nzUgyi vagy devizapoli t ikai
6rdekbol. e ) kulUgyi kapcsolatokra, nemzetkdzi szervezetekkel valo kapcsolatokra, f.) biros5gi
vagy kozigazgatdsi hatosdgi elj6r6sra tekintettel kortatozza.

A birosdg a felperesi 6rvel6snek megfelel6en meg6llapitotta, hogy a t6rv6ny 19 S (3)

bekezd6s6ben felsorolt adatfajtdk kdr6be nem sorolh alo az az adat, amelynek hozzAf1rds1t a
felperes a peres el j6rdst megelozoen 2006. 6v junrus ho 9. napj6n, 6s a 2006. jul ius 7. napj6n
elkUldott e-mailekben, 6s a keresetben k6rte.
Emiatt a biros6g arra az 6ll6spontra jutott, hogy az alperes az Avtv 20.$-nak ('1) bekezdeset
sdrtette meg akkor, amikor a gazd6lkod6sdra vonatkozo koz6rdeku adat megismer6s6t a felperes
sz6m6ra az ezenjogszabSlyhelyben meghat6rozott hatdrido alatt nem tette lehetov6.

Az alperes a felperes Sltal kert konkr6t adatrol, amely az alperes Baross t6ri forgalomir6nyit6 kUlso
felUleten elhelyezett OPEL rekl6mokbol a 2005. 6s 2006-os 6vekben befolyt rekl6mbev6teleket
tartalmazza, az eljilrls sordn ugy nyilatkozott, hogy ezen adatok nincsenek az alperes birtok6ban,
mert ezen felUleiekkel kapcsolatos rekl6mtev6kenys6get az alperes megbizds6bol b6rleti 6s
engedm6nyez6si szerzod6s alapjAn a Peron Reklim Kft. v6gzi.

Emiatt a felperes kereset6t ennek megfeleloen modositotta, s ezen b6rleti 6s engedm6nyez6s'
szerzod6s kiad6s6t, k6zl6s6t k6rte, tovdbb ezen szerzod6ssel dsszefUgg6sben a 2005. 6s 2006-
os 6vekben befolyt rekl6mbev6telek kdzl6s6t.

-z Avtv 19 S l1) bekezd6se 6rtelm6ben az dl lami vagy helyi 6nkormanyzati feladatot, valamint
::sl?ta;ba^ nreghatdrrozott egyeb kozfeladatot el l6to szerv vagy szem6ly (a tov6bbiakban

=jr-l' ::=-. : 'e a:at<o'eDe rartczo ugy,ekoerr -- idflRUtOnosen az Allami 6s onkormlnyzati
ronsegnrqesre 6s annak rregrehajt6sara, az eilami 6s OnkormAnyzali vagyon kezeitis6re, a
kozpr6nzek felhaszn6l6sira 6s az erre kotott szerz6d6sekre. a piaci szereplok. a
mag6nszervezetek 6s -szem6lyek r6sz6re kUlonleges vagy kizdrolagos .1ogok biztositdsdra
vonatkozoan - kdteles el6segiteni 6s biztositani a kozv6lem6ny pontos 6s gyors tdj6koztat6s6t.

Az (5) bekezd6s szerint ha torv6ny mdsk6nt nem rendelkezik. kdz6rdekb6l nyilvdnos adat a
jogszabSly vagy 6llami, illetOleg helyi onkormdnyzati szervvel kotott szerz6d6s alapjdn kdtelez6en
igenybe veendd vagy m6s modon ki nem el6githeto szolgdltat6st ny0jto szervek vagy szem6lyek
kezel6s6ben lev6, e tev6kenys6gUkre vonatkozo, szem6lyes adatnak nem min6sU16 adat.

A tdrv6ny a jogszabdly vagy dllami, illet6leg helyi onkormdnyzati szervvel k6tott szerz6d6s alapj6n
kotelezflen ig6nybe veendd vagy m6s modon ki nem el6glthet6 szolg6ltatdst nyujto szervek vagy
szem6lyek kezel6s6ben lev6, e tev6kenys6gUkre vonatkozo, szem6lyes vagy k6z6rdek0 adatnak
nem min6sul6 adatokat koz6rdekb6l nyi lv6nos adatt6 min6sit i .  A modosltdst a kotelez6en ig6nybe
veendd szolg6ltat6sokat nyujto szervek eset6ben az indokolja, hogy ezen kdzszolg6ltat6sok
ny0jt6sa olyan dl lami, i l letve dnkorm6nyzati szervek aktusain alapul, amelyek kezel6s6ben lev6
nem szem6lyes adatok kdz6rdekrjnek min6sUlnek, a mds modon ki nem el6githeto szolgdltat6st
nyujto szervek eset6ben pedig a monopolhelyzet teny6vel t6maszthato ala a mtikdd6s fokozottabb
nyilvdnossdg5nak e16irdsa.

A fentiek szerint a biros6g megdllapitotta, hogy az alperesnek a Peron Rekl6m Kft-vel kotdtt
szerzod6se koz6rdekr-i adat, hiszen azzal az alperes a Peron ReklSm Kft-nek - az alperes
nyilatkozata szerint az alperesi gazdasigi t6rsasdg gazd6lkod6sdval Osszefuggo, tel jes
rekldmtev6kenys6g6re, rekl6mfelUleteinek b6rbeadds6ra vonatkozo kul6nleges, i l letoleg
krzarolagos jogot biztositott.

Az uzleti titok kiv6tel6vel azAvtv. nem emliti a t6bbi titokfajt6t, amelyek a kozfeladatot ell6to szerv
elj5r6sa soran annak kezel6s6be kerUlve megfelelhetnek a kdz6rdekri adat fogalm6nak. Ezen
adatok v6delme indokolt,  ugyanakkor az Avtv. jelenleg csak a birosdgi el j5r6st emlit i  olyan okk6nt,
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amikor a kdz6rdekri adatok meg6rneresenez val6 jog ror&arc A 'eroe,(ezes a kozigazgatdsi
hatos6gi elj5r6s 6s szolg6ltat5s ittaranos szabityrcr szw ?f4 €v' CXL torv6nnyel valo
Osszhang megteremt6se 6rdek6ben a rozrgazgat6sih*ag efitir'a "s rlenesztt
korlAtozza.

Az Avtv 19 S (6) bekezd6se ugy szol hogy a ro.ercE*rr .xtitcr .^negrsmer6s6vel . 6s
nyilvdnoss6gdval 6sszef0gg6sben az uzletr titok megstnerc€re a P3€an Toru6nykonyvben
foglaltak az i16nyadok.

A Polg5ri T6rv6nykonyvrol szolo 1959 6vi lV. tonrcny rRr i 81 $a €r fogalmaz. hogy
szem6iyhezftizodojogot s6rt, aki a lev€hrtkot megs6rt torr&oa akr m3$antrtok uzemr vagy Uzlett
titok birtok6ba jut esait jogosulatlanul nyrlvanoss6gra l:r<:zz.a y4y a71at egyeb modon vrssza6l
Ezen jogszab6lyhely atkilmaz6sa sor6n a bir6i gyakorlat wsszautal a trsztessegtelen piaci

magatartZs 6s a versenykorl6tozAs tilalmSrol szolo 1996 €vr LVll torv6ny 4S lt) (2) es (3)

beklzd6seire, miszerint iilos Uzleti titkot tisztess6gtebn modon megszereznr vagy felhaszn5lni.
valamint jogosulatlanul m6ssal kdzdlni. vagy nyilv6nossagra hoznl
Uzleti titok tisztess6gtelen m6don valo megszerz6s6nek mrnosul az rs ha az uzletr trtkot a .logosult
hozziljdrullsa nelkUl a vele - a titok megszez6se rde;€n v39l az m€gelozce^ - brzalmi
viszonyban vagy Uzleti kapcsolatban 6llo szem6ly kOzremukodesevei szereaek meg E torveny
alkalmazds6ban Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys{;hez xapcsoloOo mrnoen oryan teny
inform6cio, megoldds vagy adat, amelynek t i tokban maradasahoz a logosuftnak mettanyolhato
6rdeke fuzodik 

-6s 
amelynek titokban tartdsa 6rdek6ben a logosult a szuks{;es rntdzkeddseket

megtette.

A biros6g 6lldspontja szerint a perben errntett-b6?leti 6s engedm6nyez6si szerz5d6s, amely az

alperes 6ls a. peron itekl6m Kft. kdzott jott l6tre nem tartozik az Uzleti titok kor6be. ezen minos6g6t
eppen az Avtv oldja fel azzal, hogy kdz6rdeku adat szrntl6re emelt azokat az adatkezel6
gazdas6gi tev6kenys6g6be tartozo szerzod6seket. amelyek a gazdalkodasival osszefuggnek 6s
-mely gizddlkod6ssal kapcsolatos koz6rdeku adatok megrsmereset teszr lehetove az Avtv 19 $
(2) bekezd6se.
Eppen ez6rt jogosulatlan felhaszndlSs nem jdhet szoba a Peron Reklim Kft-vel kotoft szezodes
tekinteteben, hiszen ezen szerzod6sben foglaltak olyan koz6rdekr,i adatnak min6sUlnek amelynek
megismer6s6t azAvtv a felperes szAmAra lehetov6 teszi

A biros6g megl6t6sa, szerint az alperesnek, mint a jogszab6lyban meghat6rozott egyeb
kozfeladaiot elldto szervnek az ezen szerzod6sek megkot6sekor is arra kell torekedni, hogy mint
k6zfeladatot ell6to szervnek a gazd6lkod6s6val kapcsolatos 6s azt 6rinto adatok a nyilv6noss6g
szAmAra hozz6f6rhetoek legyenek. llyen m6don ez a gazd6lkod6si tev6kenys6g, a
rekl6mtev6kenysdgekbol szilrrr.azo bev6telek is a nyilvdnossdg sz6mdra hozz1flrhetov6 6s
ellenorizhetov6 v6lnak.
Emiatt szUks6ges az, hogy az alperes rendelkezzen minden olyan adattal 6s inform6cioval,
amelyek a gaz-dalkodasavii  kapcsolatosan felmerOlnek, i l letoleg a legnagyobb gondoss6ggal 6s

k6rultekint6ssel gazd6lkodjon a kozp6nzekkel, a bev6telekkel 6s kiad6sokkal.
Emiatt teh6t osziotta a birosdg azt a felperesi dll6spontot, hogy ezen b6rleti 6s engedmenyezesi
szerzod6sek kapcs6n az alperesnek, mint a jogszab6lyban megjelolt egy6b k6zfeladatot el l6to

szervnek is keito gondoss6ggal kel l  el j6rnia abban. hogy ezen b6rlet i  6s engedm6nyez6si
szerzod6sek sor6n az alperessel szezod6ses viszonyban ello gazddlkodo szervezetek ne
jussanak olyan vagyoni elonyhdz, amely a kozfeladat el l6to szerv gazd6lkoddsdban vagyonl
hdtr6nyt jelentenek

Mindezek alapjdn a biros6g rigy l6tta, hogy az alperesnek a rekl6mtev6kenys6g eg6sz6vel 6s
annak r6szleteivel is t iszt6ban kell  lennie. nem tagadhat meg egy gazddlkod6ssal kozvetlen
6sszefugg6sben 6llo adat kiad6s At azon az alapon, hogy ezen adattal nem rendelkezik.
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Emiatt kotelezte a biros6g az alperest azor Peron Rekl6m Kft-vel k6tott bdrleti 6s
engedm6nyez6si szerzod6s mdsolatban (Avtv,20.$ '3) bekezd6s) t6rt6no kozl6s6re (Avtv,21.$ (7)
bekezd6s), amelyet a felperes a peres elj6r6st megelozo eljdr6sban e-mail formdj6ban is k6rt, s
ezzel egyeidejtileg azon bev6teli adatok, mint koz6rdeku adatok kozl6s6re is, amelyek ezen
rekl6mtev6kenys6gbol az alpereshez, mint kozfeladatot elldto szervhez a 2005. es 2006. 6vben
befolytak.

A fentiekben kifejtettek szerint - tekintettel arra. hogy a felperes 6ltal k6rt adat nem tartozik a
szem6lyes adatok v6delm6rol 6s a kdz6rdekrj adatok nyi lv6noss6g6rol szolo 1992. evi LXll l
torv6ny 19.S (3) es (7) bekezdeseben felsorolt azon adatok kdr6be, melyek nyi lv6noss6gra
hozatalAt i l letoleg kiad6s6t a torvdny t i l t ja -, ez6rla biros6g azAvtv 19.S (1), (2), (3) bekezd6sei
valamint a 20.$ (1), (2) bekezd6sei alapj6n f igyelemmel a 21S (1), (2) , (3) bekezd6seire is a
rendelkez6 r6szben foglaltak szerint a felperes 6ltal k6rt adatok kdzl6s6t rendelte el azzal, hogy az
alperesnek figyelemmel kell lennie a szerzodls m6solatban t6rt6n6 k6zl6se sor6n az Avtv 20.S (4)
bekezd6s6ben foglaltakra, miszerint ha a k6z6rdek( adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nylo
6ltal meg nem ismerheto adatot is tartalmaz a m6solaton a meg nem ismerheto adatot
fel ismerhetetlenne kell  tenni.
Ez akadAlyozza meg azt, hogy az alperes szAmara az Avtv-ben a k6z6rdekrj adatok kiadSs6ra
elofrt kdtelezetts6g teljesit6se so16n a szezod6sben szereplo egy6b szem6lyek vagy
szervezetek, jogi szem6lyek szem6lyes adatai 6s (a technologi6val, mfiszaki megold6ssal a
gy6rtds folyamat6val, a know-how-val, a munkaszervez6ssel, logisztikai modszerekkel
kapcsolatos) Uzleti  t i tkaik ne s6rUljenek.
Ezen a szemelyes adatokat. i l letoleg a fent nevesitett Uzleti  t i tkokat az alperes a mdsolaton
': s-e'hetetlenne teve k6teles a felperessel kozoln'.  

_* _

A oiros6g a perkOtts6g visel6s6r6l a Polg6n perrendtartasrol szolo 1952. evi lil. i0rv6ny (Pp.) 78.S
(1) bekezd6se alapj6n d6ntdtt.
A felperes t6rgyaldsonkent 10.000 -10.000 Ft perkolts6get 6rv6nyesitett az alperessel szemben az
utaz6si, f6nym6sol6si post6z6si k6lts6geire t6rtent hivatkozdssal.
A birosdg a felperes perkolts6gigenyet indokoltnak l6tta, mert a kereset eloterjeszt6s6vel. a
beadv6nyok f6nym6solds6val, postdz6s6val kapcsolatban, tovdbb6 az utaz6ssal
(parkol6ssal)kapcsolatban a felperesnek nyi lvdnvaloan k6lts6gei merUltek fel, melyeket a biros6g
kul6n igazolds n6lkul kdztudomdsu t6nyk6nt elfogadott, arra is tekintettel. hogy a perkolts6g igeny
nem tekintheto elt0lzottnak.
Az eloterjesztett dsszesen 40.000 Ft dsszegri perkolts6gbol a birosdg levonta a mdsodfok0
biros6g Altal az alperes r6sz6re megSllapitott 6000 Ft perk6lts6get.

Az el jd16s sordn felmerUlt 15.000 Ft i l let6ket az i l let6kekrol szolo 1990. evi XCll l .  tv. ( l tv.) 57.S (1)
bekezd6s o.) pontjdra f igyelemmel a011986.(VI.26.) lM. rendelet 14.$-a alapjdn a Magyar Allam
vise l i .

Afel lebbezesrol szolo tbjbkoztatAs a Pp.233.5 (1)bekezd6se 6s a256lA-256lE$ rendelkez6sein
alaoul .

Budapest ,  2008.  mdrc ius 31.

Dr. P6sztor l lona sk.
biro
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