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Fővárosi Törvényszék 

Budapest 

 

Tisztelt Bíróság! 

 

Kívüljegyzett dr. Gáli Csaba János egyéni ügyvéd (…) az F/1. szám alatt csatolt meghatalmazás 

alapján az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felperes (székhelye: 

1084 Budapest, Déri Miksa utca 10. 4/9.) képviseletében eljárva az Külügyminisztérium alperes 

(székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.) ellen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (1) bekezdése 

alapján közérdekű adat megismerésére irányuló igény nem teljesítése miatt 

k e r e s e t e t  

terjesztek elő. 

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy az adatigénylés teljesítésének megtagadása 

jogellenes volt, és az Infotv. 31. § (7) bekezdése alapján kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a 

felperes részére a Külügyminisztérium állományába tartozó foglalkoztatottaknak a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-ában meghatározott adatait.  

 

1. 2012. március 9-én a felperes elektronikus levélben az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján 

adatigényléssel fordult az alpereshez, amelyben kérte, hogy az küldje meg a felperes részére a 

Külügyminisztérium állományába tartozó foglalkoztatottaknak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 179. §-ában meghatározott adatait. 

 

Az alperes 2012. március 19-én kelt levelével (az adatigényléssel együtt F/2. szám alatt másolatban 

csatolva) az adatigénylést megtagadta. A megtagadásban az alperes kizárólag arra hivatkozott, hogy 

az adatigénylés teljesítése diplomáciai, illetve nemzetbiztonsági sérelmet okozna.  

 

2. Bár az Infotv. 31. § (2) bekezdése alapján a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az 

alperesnek kell bizonyítania, felperes álláspontja szerint az alábbi indokok miatt az adatigénylés 

megfelelt az Infotv. rendelkezéseinek, az igényelt adatok közérdekű, illetve közérdekből nyilvános 

adatok, amelyek kiadását az alperes törvényellenesen tagadta meg. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-ában meghatározott adatok a 

rendelkezés bevezető része alapján is "közérdekből nyilvános adatok". A közérdekből nyilvános 

adatok megismerésére irányuló igényt csak az Infotv. 27. §-ában meghatározott körben lehet 

megtagadni. Az alperes ugyan közelebbről meg nem határozott "diplomáciai" és "nemzetbiztonsági" 

sérelemre hivatkozott, ezen érdekeket az Infotv. 27. § (2) bekezdése oly módon védi, hogy külön 

törvény számára lehetőséget ad, hogy a törvényben konkrétan megjelölt adat nyilvánosságát 

korlátozza. Az alperes ilyen konkrét törvényi rendelkezést nem jelölt meg, ezért az adatigénylés 

elutasításának nincs törvényes alapja. 

3. Az alperes országos illetékességű szerv, ezért az Infotv. 31. § (5) bekezdéséből következően a 

Budapesti székhelyű alperes elleni per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe 



2 

 

tartozik. A per az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés o) pontja alapján 

illetékmentes. 

 

Budapest, 2012. március 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

 

 

 

dr. Gáli Csaba János 


