
 

Fővárosi Bíróság 
Budapest 

 
Tisztelt Fővárosi Bíróság! 

 
Alulírott dr. Bodoky Tamás Richárd felperes (l
mail: bodoky@gmail.com) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alperes 
(székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.) ellen a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 21. § (1) bekezdése 
alapján közérdekű adat megismerésére irányuló igény nem teljesítése miatt az alábbi 

k e r e s e t e t  

terjesztem elő. 

Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg részemre elektronikus 
formában a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Millenniumi Média Kft. között 
2011. július 26-án létrejött megállapodás másolatát. 
 
1. 2011. július 31-én a felperes adatigényléssel fordult az alpereshez, amelyben az alperes által a 
Kunigunda úti gyártóbázis megvásárlásáról szóló szerződés másolatát kérte elektronikus formában. 
Az adatigénylés másolatát és az átvételt igazoló tértivevény másolatát F/1. szám alatt csatolom. Az 
alperes 2011. augusztus 15-én kelt levelében az adatigénylést megtagadta, mivel álláspontja szerint a 
kért iratmásolatok egyes részeinek megismerhetővé tétele nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A 
megtagadás másolatát F/2. szám alatt csatolom. 
 
2. Az Avtv. 19. § (3) bekezdés b) pontja lehetővé leszi, hogy nemzetbiztonsági okból törvény a 
közérdekű adat megismerését korlátozza. Az alperes azonban nem jelölte meg, hogy az 
adatigényléssel érintett adatok vonatkozásában mely törvény korlátozza az adat megismerését, holott 
az Avtv. 21. § (2) bekezdése alapján ennek bizonyítása az alperest terheli. Ilyen bizonyítás hiányában 
a felperes álláspontja szerint az alperes az adatigénylés teljesítését jogszerűtlenül tagadta meg. 
 
3. Az alperes illetékessége az ország egész területére kiterjed, ezért az Avtv. 21. § (5) bekezdéséből 
következően a per a Fővárosi Bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik. A per az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés o) pontja alapján illetékmentes. 
 
Budapest, 2011. szeptember 6. 
 
Tisztelettel, 
 
 
 
 
 
 
dr. Bodoky Tamás 
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