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 a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alperes (székhelye: 1016 Budapest,
Naphegy tér 1.) 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 kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére
a) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek az MTVA tulajdonában vannak,
b) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat az MTVA
gyakorolja,
c) az a-b) pont alatti gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőinek nevét, munkabérét, a
számukra szerződés alapján kifizethető esetleges prémium, béren kívüli juttatás vagy egyéb
juttatások mértékét.
1. 2012. augusztus 22-én a felperes az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján adatigényléssel (F/2.
szám alatt másolatban csatolva) fordult az alpereshez, amelyben kérte, hogy adja ki a felperes
számára
a) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek az MTVA tulajdonában vannak,
b) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat az MTVA
gyakorolja,
c) az a-b) pont alatti gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőinek nevét, munkabérét, a
számukra szerződés alapján kifizethető esetleges prémium, béren kívüli juttatás vagy egyéb
juttatások mértékét.
Az alperes az adatigénylést az F/3. szám alatt másolatban csatolt tértivevény alapján 2012.
augusztus 23-án átvette. Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján az adatigénylés teljesítésére
nyitva álló határidő meghosszabbítására, (4) bekezdése alapján pedig az adatigénylés
megtagadására 2012. augusztus 31-ig, (1) bekezdése alapján az adatigénylés teljesítésére
szeptember 7-ig volt törvényes lehetőség. Az alperes a keresetlevél benyújtásáig felperes
számára nyilatkozatot nem tett, az adatigénylést nem teljesítette.
2. Az Infotv. 31. § (2) bekezdése alapján a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait
az alperesnek kell bizonyítania. A felperes álláspontja szerint az alperes saját felróható
magatartására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, ezért a törvényi határidők elmulasztása

miatt az adatigénylés nem teljesítésére csak akkor van lehetősége, ha a teljesítése lehetetlen
vagy kifejezetten jogellenes lenne.
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
tartozik. A per az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés o) pontja
alapján illetékmentes. A keresetindítási határidő az Infotv. 31. § (3) bekezdése alapján az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőtől számított 30. napon, 2012. október 7-én jár le.
Budapest, 2012. október 4.
Tisztelettel,

dr. Gáli Csaba János
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