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városi Törvényszék 
Budapest 

 
Tisztelt Bíróság! 

 
Kívüljegyzett dr. Sepsi Tibor Lajos egyéni ügyvéd ( 
                          ) az F/1. szám alatt csatolt meghatalmazás alapján Kovács Ildikó felperes ( 
) képviseletében eljárva a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. alperes (székhelye: 1146 Budapest, 
Hermina út 63.) ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. § (1) bekezdése alapján közérdek  adat 
megismerésére irányuló igény nem teljesítése miatt 

k e r e s e t e t  

terjesztek el . 

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére  
a) a 2012-es év gazdasági elszámolását, ami tartalmazza, hogy milyen összegben vásároltak 
Erzsébet-utalványokat a munkáltatók, milyen értékben történt a beváltás, és a beváltási jutalékból 
milyen összeg realizálódott; 
b) azt, hogy a jutalékból származó bevételt tételesen mire fordították; 
c) azt, hogy az alperes hány f  áll alkalmazásban; valamint 
d) hogy az alperes mennyit fizetett ki bérekre 2012-ben, milyen összegben történt prémium-, 
jutalom-, cafeteria-kifizetés; 
e) az Erzsébet-utalványok reklámozására megkötött szerz déseket az Erzsébet-program indulása óta 
(beleértve a most futó kampányt is), ami tartalmazza a megbízott ügynökség nevét, az összeget és a 
hirdetési felületeket (óriásplakát, nyomtatott, elektronikus sajtó, internet stb). 
 
1. A jelen kereset alapjául szolgáló adatigénylést megel en a felperes 2013. január 30-án a 
http://kimittud.atlatszo.hu közérdek adat-igényl  portálon keresztül a jelen kereset tárgyát képez  
közérdek  adatokkal azonos adatkörre vonatkozóan adatigényléssel fordult az alpereshez (az 
adatigénylés F/2. szám alatt mellékletben csatolva). Az alperes a számára az Infotv. 29. § (1) 
bekezdése alapján nyitva álló határid n belül, vagyis 2013. február 14-ig nem adott választ, az 
adatigénylést nem teljesítette és nem kérte a teljesítésre nyitva álló határid  meghosszabbítását sem.  
 
2. Ezzel párhuzamosan 2013. február 16-án a felperes – szintén a http://kimittud.atlatszo.hu 
közérdek adat-igényl  portálon keresztül – ismételten az alpereshez fordult, megismételve a korábbi 
adatigénylést (az adatigénylés F/3. szám alatt mellékletben csatolva). Alperesnek az Infotv. 29. § (1) 
bekezdése alapján 2013. március 4-ig lett volna lehet sége teljesíteni az adatigénylést, e határid n 
belül azonban alperes az ismételten benyújtott adatigénylést nem teljesítette és nem kérte a teljesítésre 
nyitva álló határid  meghosszabbítását sem. 
 
3. Az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdése alapján az igényl  a közérdek  adat megismerésére 
vonatkozó igény teljesítésére nyitva álló határid  eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat. 
A pert a határid  eredménytelen elteltét l számított harminc napon belül, vagyis 2013. március 18-
ig kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. 
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4. Az alperes országos illetékesség  közfeladatot ellátó szerv, amelyet a Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Alapítvány az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény szerinti feladatainak végrehajtására, 
e törvény 6. §-ának megfelel en alapított, és amely egyebek közt az ország egész területére 
kiterjed en végzi a törvény 4. § a) pontja szerinti, az Erzsébet-utalvány kibocsátásával és 
forgalmazásával mint közfeladattal összefügg  tevékenységet. Ezért az Infotv. 31. § (5) bekezdéséb l 
következ en a budapesti székhely  alperesek elleni per a F városi Törvényszék hatáskörébe és 
illetékességébe tartozik. A per az illetékekr l szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés o) 
pontja alapján illetékmentes.  
 
Budapest, 2013. március 13. 
 
Tisztelettel, 
 
 
 
dr. Sepsi Tibor Lajos



 

 

városi Törvényszék 

Budapest 

Markó u. 27. 
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a dr. Sepsi Tibor Lajos által képviselt 

Kovács Ildikó felperesnek 

 

 

 

 

 

a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 

alperes ellen 
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