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A MAGYAR XoZTANSASAG NEVEBEN I

A Pesti KcizpontiKertileti Biros6g
a szem6lyeseneljdrt
Kulcs6r Zoltiln (2120 Dunakeszi,Csillagu. 1014.) felperesnek
Ak6cfautca22. ) 6ltalk6pviselt
a dr. SzomjasKdroly ugyv6d( 1072Budapest,
(
Akdcfa
utca15 )alperes ellen
BudapestiKcizleked6siZrt. 1980Budapest,
koz6rdekti adat kladisa irSntinditottper6bena biros6gmeghoztaaz alAbbi

iTELETET

A biros6g kritelezi az alperest, hogy 15 nap alatt kcizoljea 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 rekl6mtev6kenystigbcilaz 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.
Ft illeteketa MagyarAllamviseli.
Az elj6r5ssordnfelmerult15.000(Tizenotezer)
Az it6let ellen a k6zbesit6stolsz6mitott 15 nap alatt a Fov6rosi Birosdghoz cimzett, de a
hat6rozatothozo bfros6ghoz3 peld6nybanbeny0jtandofellebbez6snekvan helye.
A fellebbez6sihat6rido lejarta elott a peres felek kdrhetik, hogy a fellebbez6sta m6sodfokit
birosSgtdrgyal6sonkivUlbirdljael.
Ha a fellebbez6scsak a perkolts6gvisel6s6revonatkozik,illetolegha a fellebbez6scsak az it6let
a mdsodfokribirosdgt6rgyal6son
indoklSsa
ellenir6nyul,bdrmelyikf6l k6rheti,hogya fellebbez6st
b i r d l j ae l .
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Fellebbez6snekaz elso foku eljdrds szabSlyainaklenpgns 'icgrrep Lelblr6l6s6nakalapj5ulszolg6lojogszabdlyt6ves alkalmarasra tr.flfq!-lf
uli tFre
A mdsodfokueljdrdsbanuj tenyek dllit6sdnak,illetve01trzry,tci(tt GrFrgln
nincs,kiv6ve,ha a t6nyekeloaddsdra,illetvebizonyit6kx ectrcuErt'!
hr
r d
a biros6g elj6r6si szabdlysdrt6sevagy t6ves jogalkatmazaa F€c! ,EF rrttrlf
fellebbez6sa megjelOlthivatkozdstn6lkUlozi,a m6sodfor- lf,ics g.r'\G. . tttsEEt
r.'rJ €.tE
elutasitja. A m6sodfoku birosdg az Ugy 6rdem6ber '.-1.r.6,r
b6rmelyik6nek
k6relm6reazonbant6rgyal6sttart.
T6rgyal6start6sdta fellebbezofel a fellebbez6s6ben
k6r.net
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A felperes a 2006. 6v jfnius ho 9. napj6n elkUlddtte-marlbenkozerdexr.raoeigle4r'€sse rcr3-rttaz
alpereshez.Az e-mailbenk6rte, hogy az alperest6jdkoztassaot arrol hogy a ?0C5-6 es &S-os
k0lso felulels6 slf'lery€ZerOPEL 'e(ra:-c<a€
6vekben a Baross t6ren talSlhatoforgalomir6nyit6
az alperesnekmennyibev6teleszdrmazott.
Az alperes koordindciosirod6j6nakvezetoje,KotujakTamis 2006 10nius27 naplitn e-mailben
v6laszolt a felperesnek,6s kozolte, hogy a k6rt adatokr6l Uzleti okokbol nem ill modj6ban
tdlekoztat6st
adni
napj6nism6teltmegkeres6stint6zettaz alpereshez.melyre
A felperesa v6laszmeg6rkez6s6nek
az alperesazzal valaszolt,hogy a felperes6ltal kert adat nincs az alpereskezeleseben K6zOlte
b6rbeadds6rolszolo atal6nydijas
tovdbb6 az alperes, hogy a k6rt adat a rekl6mfelUletek
szerzod6sr6sz6tk6pezi.
A t6j6koztat6salapj6na felperesa kdz6rdekrjadat kiaddsdravonatkozokerelmtitaz alperesfele
szerzod6skiad6s6t
dtaldnydilas
modositottaes 2006.julius7. napj6naz alperes6ltalhivatkozott
k6rte.
Tekintettelarra. hogy az alperesa felperesk6zerdekriadat kiad6sair6ntik6relm6tnem teljesitette
a felperesk6rte. hogy a biros6g k6telezzeaz alperest.mint adatkezelota Barosst6ren tal5lhat6
kUlso felUletenelhelyezettOPEL rekldmokbolszirmazo 2005. 6s 2006-os
forgalomir6nyito
6vekben el6rt bev6telekrevonatkozo k6zerdekrj adat kozl6s6re, mdsodlagosanpedig azon
keresetik6relemben
szezod6s kiadds5ra.amelybenaz elso pontbanmeghatdrozott
6tal6nydijas
foglaltk6z6rdekriadat szerepel
A felpereskereset6benaz 1992.6vi LXlll. tv. (Avtv.)20.S (6) bekezd6s6revalamintazAvtv 1920.$-airahivatkozott.
hogy az alperes
arra hivatkozott,
k6rte.Erdemiellenk6relm6ben
Az alperesa keresetelutasit6s6t
vonatkozo legfontosabbadatok a jegy- 6s
tev6kenys6g6velkapcsolatos,gazddlkod6sdrra
illetve potdijaz6sbolszArmazobev6telek,az onkorm6nyzatifinanszirozas
b6rlet6rt6kesit6sbol,
m6rt6ke,az ezekkelvalogazddlkod6s.
k0lso
Barosst6rental6lhatoforgalomir6nyito
Az alperes6llit6saszerinta felperes6ltalhivatkozott
a
terUlet6n
Az
alperes
folytat.
nem
rekl6mtev6kenys6get
felulet6velkapcsolatbanaz alperes
j6rmtivek) az alapveto kozfeladatelv6gz6s6tnem akadSlyozvateruletet
(forgalomirdnylto,
feltrletetad b6rbe. akdr rekl6m c6ljairais. A b6relhetofelUletrolaz alpereskiadhat hozzbt5rheto
adatot.

Pesti Kiizponti Kertileti Bfr6srig
17.
I 8.P.eJ.58212007
Az alperes 6ll6spontjaszerint a felperes dltal k6n adatok nem az alperesfeladatkor6betartozo
Ugyre, nem a gazdettoO6s6valkapcsolatoslegfontosabbadatokra ir6nyulnaka felperes 6ltal
alapjdn,tehdtezen adhox kiad6s6raaz alperesnem koteles,hiszenaz
feinivottjogszab6lyhelyek
legfontosabb
Avtv 1g $ (Zl bekezdeseertelmebenaz adatkezetoa tev6kenys6g6velkapcs.olatos
ebbe a
pedig
tartoznak
nem
adatokafkoteles hozzlfbrhetov6tenni. a felperesaltal k6rt adatok
kdrbe.
vonatkozoan
Eloadtatovdbbd az alperes,hogy a mukod6sikorebetartozo rekl6mtev6kenys6gre
a Peron rekl6m Kft-vel kotott tdbb 6vre szolo oerleti 6s engedm6nyez6siszerzodlst, amely
adatokatnem tartalmaz
azonbanbev6teli-p6nzUgyi
szAmu hatdrozatdbana
Az Ugyben 2007.janudr 29. napj6n meghozott18.P.90.141,2QA6112.
birosSg kotelezteiz alperest,hogy 15 nip alatt tegye hozz6f6rhetov6a felperes szAmAraaz
alperel 6s a peron Reklam Kft. kozott 2005. es 2006. 6vekre vonatkozoanl6trej6ttberleti es
szerz6d6seket,melyekt6rgyAtk6peziaz alperesigazdas6git6rsas6gBarosst6ri
engedm6nyez6si
is.
rekl6mc6lub6rbead6sa
kUls6felUlet6nek
forgalomir6nyitoja
Eloirtatovdbb6 az alperes szilmAraa birosdg,hogy amennyibena szerzod6saz engedm6nyes
Altal az alperes r6sz6re fizetendo dtal6nydij 2005., 2006. 6vekre vonatkozo osszegett nem
tartalmazzaaz alpereskoteles15 nap alattezen bev6teliadatokatis a felperessz6mdrrakiadnt.
a
sz6m alattihatdrozataban
A Fov6rosiBiros6g,mint mdsodfok0biros6ga47 Pf.632.5661200719.
oer ujabb targyaldl6raeloirta az elsofokubirosdg szAmaraannak vizsgAlat5t.hogy 6iv31ftozntt
" az Avtv'2.$
n), ?. pc enoectmenyezesi
szerzod6steljeseg6s26benkoz6rdekuadatnakminosUl-e
j ::^: a^a< i-k,'eben rlletolega felpereskeresetpontgs&saalapj6nannak tiszt6z6sdt,hogy az
dll-e figyelemmelazAvtv. 20.S (1)
herelmevelr>sszh6i-gban
a: e..zeies e,Jaias5ar.c,ct€rJ€SZl€tl
hivatkozott szerzod6s eg6sz6nek
a
keresete
bekezcl6s6benfoglaltakra.Amennyiben a felperes
-az
(3)
bekezd6setukr6ben.hogy erre
krad6s6rair6nyul,az elsofok0biros6gvizsg6lja Avtv.20.S
vonatkozoana koz6rdekiiadat tdrv6nyikrit6riumaifenn6llnak-e.
e v
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A felperes a megism6teltelj6r6sbankereset6takk6nt pontositotta( s a t6rgyal6sberekeszteset
megelozoenakk$nt tartottafenn), hogy az alpereshez2006. j0lius 7. napj6n,valaminta 2007.
szerintaz alperes6ltal hivatkozott6s a
declmber 17. napjln int6zette-mailbenmegfogalmazottak
es 2005., 2006. 6vre szolo b6rleti 6s
megkdtott
Kft-vel
Rekl6m
Peron
a
rekldmtev6kenysegrol
a 2005' 6s 2006'
rekl6mtevEkenys6gbol
ezen
valamint
k6rte,
kiad6sSt
slerzod6s
engedm6nyez6si
kdzl6s6t.
6vre vonatkozoreklSmbev6telek
Az alperesa megism6teltelj6r6sbana m6sodfok0biros6g ir6nymutat6sa6s a biros6gfelhiv6sa
alapj6n zdrt borit6kbantette a peres iratok r6sz6v6 a hivatkozottb6rleti 6s engedm6nyez6si
szerzod6st hangsfilyozva azl. hogy a szerz6d6s Uzleti titkot k6pez, melynek nyilv6noss6gra
nem iSrulthozzA,
f6l, a PeronRekl6mKft.k6pviseloje
hozatal6hozaszerzodo
Eloadta tov6bbd az alperes a csatolt szezod6ssel kapcsolatbanazt is, hogy az a
vonatkozoadatokatnem tartalmaz'
rekldmbev6telekre
szerzod6skozl6s6ntirl k6rte kotelezniaz alperesta
Emiatta felperesa b6rleti6s engedm6nyez6si
- p6nzugyi nyilv6ntart6s6ban
szereplorekl6mtev6kenys6geb6l
a
2005. 6s 2006. 6vekben
bev6teliadatokkozl6s6re.
A keresetalapos.
Az 1gg1. 6vi LXlll. tdrv6ny (Avtv.) 19S (1) bekezd6se6rtelm6ben az 6llami vagy helyi
egy6b k6zfeladatotell6to szerv
meghatSrozott
feladatot,valamintjogszab6lyban
6nkorm6nyzati
ugyekben- igy k0l6nosenaz
tartozo
a
feladatkor6be
(a
szerv)
egyutt
tov6bbiakban
vagy szemely
az 6llami 6s dnkormAnyzati
6s annak v6grehajt6sara,
koltsegvet6sre
6llJmi 6s 6nkormAnyzati
szerzoddsekre,a piaci
kotott
erre
6s
az
felhaszn6l6sdrra
kozpenz-ek
a
vagyon kezel6s6re.
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.a3! xrzarolagosjogok
hfrEges
szereplok, a magen szervezetek es szemelyek€sal
I roarseF€^i gyors 6s pontos
biztosit6s6ravonatkozoan- koteles elosegitenies @r
t6j6koztatds6t.
.
(2)
A
bekezd6s szerint az (1) bekezdesbenmeghat-oaoE sr!/\,C* r!/Gze.es€^ elektrontkusan
vagy mds modon k6zz6teszik,tov5bb6 erre ir6nyul6gerl ercEr a 2C S ?e'n:€-ezesei szerint
- gr <Jronosen a
hozz6f6rhetov6 teszi a tev6kenys6gukkel kapcsdatos tgfo/ce
t€d€rt€^rs89-xr€ annaK
hatdskor0kre, illet6kess6gUkre,szervezeti felepit6srrc sa*nt
eredm6nyess6g6reis kiterjedo 6rt6kel6s6re a birtokrrkb- terrdad#*taxra es a -,<odesukrol
valaminta gazd6lkoddsukra
vona&cz: - 53q*.^d a:ae.:z:3:3s ncd1ata
szolojogszabdlyokra,
is meg5llapitja.
vonatozoadatokkOr6tjogszabAly
Az Avtv 2 S (4) pontja szerint k6z6rdekri adat ?z 6llamr vagy frety drtsrrn3a.'23' re,adatot
valamintjogszab6lybanmeghat5rozottegyeb kdzfeladatd eilao szen, v3S'i st€r,e'.r r€z€'€S€b€n
16v6,valaminta tev6kenys6g6revonatkozo,a szem6lyesadat fogalm3 3€ rpt-t esa sarwr,l/en
modon vagy form6ban rdgzitettinformdci6vagy ismeret f'Jggettenula t(eze€s -.€.a:3 c^a 3
jellegetol
vagy gyrijtem6nyes
A tdrv6ny egy6rtelmriv6teszi, hogy a koz6rdek0 adat e mrn6sege nem fugE az a'catkeze€s
modj6tol,az adal6ndllo vagy gyrijtem6nyesjelleget6l mrnden allarrrrvagy '€'i' 3nrermrnfZ3t
feladatot,valamintjogszab6lybanmeghat6rozottegy6b kozfeiadatotellato szerv vagy szemely
kezel6s6ben16v6,valamint a tev6kenys6g6revonatkozo barmrlyenadathordozon- rde6rtve
terjedelm6tolfUggetlenulminden dokumentumot- rogzitett rnform6ciovagy tsmeret koz6rdek0
adatnak min6sUl. A torv6ny ezzel potolja a kciz6rdek0 adat fogalmdbol eddig hi6nyzo
adatonnemcsakszSmadatot
adatdefiniciot6s krfelezrhogy a koz6rdek0adatokvonatkoz6s6ban
kell
hanem b6rmilyenrdgzitettinform6ciotvagy ismeretet6rteni
vtta nem volt hogy az alperesaz
arra, hogy a peresfelek koz6ttabbana tekrntetben
Tekintettel
egyeb
foglaltakszerintmrnt logszabalybanmeghatarozott
Avtv 19S (1) es (3) bekezd6seiben
minosUl,ez6rta birosagnakabbana kerdesbenkellettaz
elldtoszeryadatkezelonek
kozfeladatot
vonatkozoadatokate torveny
eljdr6ssorAn6ll5stfoglalnia,hogy az alperesneka gazddlkoddsdra
20.$-a szerint hozzlflrhetov6 kellett-etennie, illetolegezen k0z6rdeku adatok ktadisit mely
jogszab5lyhelyre
tagadhattameg
tOrt6nohivatkoz6ssal
A birosdg az Avtv 19. (2) es (3) bekezd6s 6rtelmez6seisoran nem osztotta azt az alperest
6ll6spontot,hogy azonaz alapontagadtameg a felperes6ltal k6rt kdz6rdektiadat kiad6s6t,mert
kapcsolatoslegfontosabbadatokk6z6 sorolando.AzAvtv 19.$
a kert adat nem a tevekenys6g6vel
kapcsolatoslegfontosabbadatokat
(2) bekezd6seugyanisaz adatkezeloszervektev6kenys6g6vel
gazd6lkod6sokra
vonatkozoadat is.
is emliti.melyekkozottszerepela
felsoroldsszerrien
A rekl6mtev6kenys6getkonkr6tan nem az alperesi gazdasdgi t6rsas6g szervezi, arca
szerzod6sthoz l6tre a Peron Rekl6m Kft-vel,az
hivatkoz6saszerint- b6rleti6s engedm6nyez6si
ezen szerzod6s alapj6n befolyo bev6telek a gazd6lkod6sa r6sz6t k6pezik, 6s minden
gazddlkod6ssal
kapcsolatos
bev6telk6z6rdekriadatnaktekintendo.
Az Avtv 19.S (3) bekezd6setaxative felsoroljaazokat az adatokat,amelyek olyan minositett
illetoleg
adatok,melyeketa jogalkotokivon azon koz6rdekrjadatok korebol,amik kozz6t6tel6t,
hozz6f6r6s6taz Avtv eloirja.
lehetov6kell tenni0k,hogy a
A (3) bekezd6sszerintugyanisaz (1) bekezd6sbenemlitetteknek
kiv6ve,ha az adatott6rv6nyalapjdn
l6vo k6z6rdekuadatotbdrki megismerhesse,
kezel6sitkben
az arra jogosult szery, 6llami- vagy szolgAlatititokk6 nyilvdnitotta,illetve ha az nemzetkozi
szerzodesboleredo kotelezetts6galapj6n minositettadat, tovdbbA ha a k6z6rdek( adatok
torveny a.) honv6delmi,b )
nyilv6noss6glhozvalo jogot az adatfajtdk meghatdrozasaval
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d,) kdzpontip6nzUgyivagy devizapolitikai
vagy brinmegeloz6si,
nemzetbiztonsegi,
c:) brinUld6z6si
6rdekbol.e ) kulUgyikapcsolatokra,nemzetkdziszervezetekkelvalo kapcsolatokra,f.) biros5gi
vagy kozigazgatdsihatosdgielj6r6sratekintettelkortatozza.
A birosdg a felperesi 6rvel6snek megfelel6enmeg6llapitotta,hogy a t6rv6ny 19 S (3)
bekezd6s6benfelsorolt adatfajtdkkdr6be nem sorolhalo az az adat, amelynek hozzAf1rds1ta
felperesa peres elj6rdstmegelozoen2006. 6v junrusho 9. napj6n,6s a 2006.julius 7. napj6n
6s a keresetbenk6rte.
elkUldott
e-mailekben,
Emiatt a biros6g arra az 6ll6spontrajutott, hogy az alperes az Avtv 20.$-nak ('1) bekezdeset
sdrtettemeg akkor,amikor a gazd6lkod6sdravonatkozokoz6rdekuadat megismer6s6ta felperes
hatdridoalatt nem tette lehetov6.
meghat6rozott
sz6m6raaz ezenjogszabSlyhelyben
kUlso
Az alperesa felperesSltalkert konkr6tadatrol,amelyaz alperesBarosst6ri forgalomir6nyit6
felUletenelhelyezettOPEL rekl6mokbola 2005. 6s 2006-os 6vekben befolyt rekl6mbev6teleket
tartalmazza,az eljilrls sordn ugy nyilatkozott,hogy ezen adatok nincsenekaz alperesbirtok6ban,
az alperes megbizds6bolb6rleti 6s
mert ezen felUleiekkelkapcsolatosrekl6mtev6kenys6get
szerzod6salapjAna Peron Reklim Kft. v6gzi.
engedm6nyez6si
Emiatt a felperes kereset6tennek megfeleloenmodositotta,s ezen b6rleti 6s engedm6nyez6s'
a 2005. 6s 2006szerzod6skiad6s6t,k6zl6s6tk6rte,tovdbb ezen szerzod6sseldsszefUgg6sben
kdzl6s6t.
os 6vekbenbefolytrekl6mbev6telek
feladatot,valamint
-z Avtv 19 S l1) bekezd6se6rtelm6benaz dllamivagy helyi 6nkormanyzati
egyeb kozfeladatotell6to szerv vagy szem6ly (a tov6bbiakban
::sl?ta;ba^ nreghatdrrozott
'e
a:at<o'eDe rartczo ugy,ekoerr
=jr-l' ::=-. :
-- idflRUtOnosenaz Allami6s onkormlnyzati
ronsegnrqesre 6s annak rregrehajt6sara,az eilami 6s OnkormAnyzalivagyon kezeitis6re, a
kozpr6nzek felhaszn6l6sira 6s az erre kotott szerz6d6sekre. a piaci szereplok. a
mag6nszervezetek6s -szem6lyek r6sz6re kUlonlegesvagy kizdrolagos .1ogokbiztositdsdra
vonatkozoan- kdtelesel6segiteni6s biztositania kozv6lem6nypontos6s gyors tdj6koztat6s6t.
Az (5) bekezd6s szerint ha torv6ny mdsk6nt nem rendelkezik.kdz6rdekb6lnyilvdnosadat a
jogszabSlyvagy 6llami,illetOleghelyi onkormdnyzatiszervvelkotott szerz6d6salapjdnkdtelez6en
igenybeveendd vagy m6s modon ki nem el6githetoszolgdltat6stny0jto szervekvagy szem6lyek
adat.
vonatkozo,szem6lyesadatnaknem min6sU16
lev6,e tev6kenys6gUkre
kezel6s6ben
A tdrv6nya jogszabdlyvagy dllami,illet6leghelyionkormdnyzatiszervvelk6tott szerz6d6salapj6n
kotelezflenig6nybeveendd vagy m6s modon ki nem el6glthet6szolg6ltatdstnyujtoszervekvagy
vonatkozo,szem6lyesvagy k6z6rdek0adatnak
szem6lyekkezel6s6benlev6, e tev6kenys6gUkre
nyilv6nosadatt6min6siti.A modosltdsta kotelez6enig6nybe
nem min6sul6adatokatkoz6rdekb6l
veendd szolg6ltat6sokatnyujto szervek eset6ben az indokolja, hogy ezen kdzszolg6ltat6sok
szervekaktusainalapul,amelyekkezel6s6benlev6
ny0jt6saolyan dllami,illetvednkorm6nyzati
min6sUlnek,
a mds modon ki nem el6githetoszolgdltat6st
nem szem6lyesadatokkdz6rdekrjnek
pedig
t6maszthatoala a mtikdd6sfokozottabb
teny6vel
a
monopolhelyzet
eset6ben
nyujtoszervek
e16irdsa.
nyilvdnossdg5nak
A fentiek szerint a biros6g megdllapitotta,hogy az alperesneka Peron Rekl6m Kft-vel kotdtt
szerzod6se koz6rdekr-iadat, hiszen azzal az alperes a Peron ReklSm Kft-nek - az alperes
az alperesi gazdasigi t6rsasdg gazd6lkod6sdvalOsszefuggo,teljes
nyilatkozataszerint
rekldmtev6kenys6g6re,rekl6mfelUleteinekb6rbeadds6ra vonatkozo kul6nleges, illetoleg
jogot biztositott.
krzarolagos
Az uzletititok kiv6tel6velazAvtv.nem emliti a t6bbi titokfajt6t,amelyeka kozfeladatotell6toszerv
a kdz6rdekriadat fogalm6nak.Ezen
elj5r6sasoran annak kezel6s6bekerUlvemegfelelhetnek
adatokv6delmeindokolt,ugyanakkoraz Avtv.jelenlegcsak a birosdgielj5r6stemlitiolyanokk6nt,
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A 'eroe,(ezes a kozigazgatdsi
amikor a kdz6rdekriadatok meg6rneresenezval6jog ror&arc
€v' CXL torv6nnyel valo
hatos6gi elj5r6s 6s szolg6ltat5s ittaranos szabityrcr szw ?f4
Osszhangmegteremt6se6rdek6bena rozrgazgat6sih*ag efitir'a "s rlenesztt
korlAtozza.
Az Avtv 19 S (6) bekezd6se ugy szol hogy a ro.ercE*rr .xtitcr .^negrsmer6s6vel
. 6s
Toru6nykonyvben
P3€an
a
megstnerc€re
titok
nyilvdnoss6gdval6sszef0gg6sbenaz uzletr
foglaltakaz i16nyadok.
A Polg5ri T6rv6nykonyvrolszolo 1959 6vi lV. tonrcny rRr i 81 $a €r fogalmaz. hogy
szem6iyhezftizodojogots6rt, aki a lev€hrtkotmegs6rt torr&oa akr m3$antrtokuzemrvagy Uzlett
y4y a71ategyeb modon vrssza6l
l:r<:zz.a
titok birtok6bajut esait jogosulatlanulnyrlvanoss6gra
Ezen jogszab6lyhelyatkilmaz6sa sor6n a bir6i gyakorlat wsszautal a trsztessegtelenpiaci
magatartZs6s a versenykorl6tozAs
tilalmSrolszolo 1996 €vr LVll torv6ny 4S lt) (2) es (3)
beklzd6seire, miszerintiilos Uzletititkot tisztess6gtebnmodon megszereznrvagy felhaszn5lni.
hoznl
valamintjogosulatlanulm6ssalkdzdlni.vagy nyilv6nossagra
mrnosul
az rs ha az uzletrtrtkota .logosult
m6donvalo megszerz6s6nek
Uzletititok tisztess6gtelen
rde;€n
v39l
az m€gelozce^ - brzalmi
a titok megszez6se
hozziljdrullsa nelkUl a vele
szereaek meg E torveny
viszonybanvagy Uzletikapcsolatban6llo szem6lykOzremukodesevei
alkalmazds6banUzleti titok a gazdas6gi tev6kenys{;hez xapcsoloOo mrnoen oryan teny
vagy adat, amelynektitokbanmaradasahoza logosuftnakmettanyolhato
inform6cio,megoldds
-6s
amelynektitokbantartdsa 6rdek6bena logosult a szuks{;es rntdzkeddseket
6rdeke fuzodik
megtette.
6s engedm6nyez6siszerz5d6s,amely az
A biros6g 6lldspontjaszerint a perben errntett-b6?leti
peron
jott
az Uzletititok kor6be.ezen minos6g6t
l6tre
nem
tartozik
kdzott
itekl6m
Kft.
alperes6lsa.
emelt azokat az adatkezel6
szrntl6re
adat
kdz6rdeku
hogy
fel
azzal,
eppen az Avtv oldja
osszefuggnek6s
gazdalkodasival
a
amelyek
gazdas6gitev6kenys6g6betartozo szerzod6seket.
lehetove
az Avtv 19 $
teszr
megrsmereset
-mely gizddlkod6ssalkapcsolatoskoz6rdekuadatok
(2) bekezd6se.
Eppen ez6rt jogosulatlanfelhaszndlSsnem jdhet szoba a Peron Reklim Kft-velkotoft szezodes
adatnakmin6sUlnekamelynek
foglaltakolyan koz6rdekr,i
tekinteteben,hiszen ezen szerzod6sben
megismer6s6tazAvtv a felperesszAmAralehetov6teszi
A biros6g megl6t6sa,szerint az alperesnek,mint a jogszab6lybanmeghat6rozottegyeb
kozfeladaiotelldto szervnekaz ezen szerzod6sekmegkot6sekoris arra kell torekedni,hogy mint
k6zfeladatotell6to szervneka gazd6lkod6s6valkapcsolatos6s azt 6rinto adatok a nyilv6noss6g
szAmAra hozz6f6rhetoek legyenek. llyen m6don ez a gazd6lkod6si tev6kenys6g, a
szilrrr.azobev6telek is a nyilvdnossdgsz6mdra hozz1flrhetov6 6s
rekl6mtev6kenysdgekbol
v6lnak.
ellenorizhetov6
Emiatt szUks6gesaz, hogy az alperes rendelkezzenminden olyan adattal 6s inform6cioval,
illetolega legnagyobbgondoss6ggal6s
felmerOlnek,
kapcsolatosan
amelyeka gaz-dalkodasavii
6s kiad6sokkal.
a bev6telekkel
gazd6lkodjon
a kozp6nzekkel,
k6rultekint6ssel
Emiattteh6t osziottaa birosdg azt a felperesidll6spontot,hogy ezen b6rleti6s engedmenyezesi
megjeloltegy6b k6zfeladatotell6to
szerzod6sekkapcs6naz alperesnek,mint a jogszab6lyban
szervnek is keito gondoss6ggalkell elj6rnia abban. hogy ezen b6rleti 6s engedm6nyez6si
szerzod6sek sor6n az alperessel szezod6ses viszonyban ello gazddlkodo szervezetek ne
vagyonl
jussanak olyan vagyoni elonyhdz,amely a kozfeladatell6to szerv gazd6lkoddsdban
jelentenek
hdtr6nyt
eg6sz6vel6s
Mindezekalapjdna biros6g rigy l6tta, hogy az alperesneka rekl6mtev6kenys6g
gazddlkod6ssal
kozvetlen
meg
egy
annak r6szleteivelis tiszt6bankell lennie. nem tagadhat
rendelkezik.
nem
adattal
6llo adat kiad6sAt azonaz alapon,hogy ezen
6sszefugg6sben
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Emiatt kotelezte a biros6g az alperest azor Peron Rekl6m Kft-vel k6tott bdrleti 6s
szerzod6smdsolatban(Avtv,20.$'3) bekezd6s)t6rt6nokozl6s6re(Avtv,21.$(7)
engedm6nyez6si
bekezd6s),amelyeta felperesa peres elj6r6stmegelozoeljdr6sbane-mail formdj6banis k6rt, s
ezzel egyeidejtilegazon bev6teli adatok, mint koz6rdekuadatok kozl6s6re is, amelyek ezen
rekl6mtev6kenys6gbol
az alpereshez,mint kozfeladatotelldto szervheza 2005. es 2006. 6vben
befolytak.
A fentiekbenkifejtettekszerint - tekintettelarra. hogy a felperes 6ltal k6rt adat nem tartozik a
szolo 1992. evi LXlll
szem6lyesadatok v6delm6rol6s a kdz6rdekrjadatok nyilv6noss6g6rol
torv6ny 19.S (3) es (7) bekezdesebenfelsoroltazon adatok kdr6be, melyek nyilv6noss6gra
hozatalAtilletolegkiad6s6ta torvdnytiltja-, ez6rla biros6gazAvtv 19.S(1), (2), (3) bekezd6sei
valaminta 20.$ (1), (2) bekezd6seialapj6nfigyelemmela 21S (1), (2) , (3) bekezd6seireis a
rendelkez6r6szbenfoglaltakszerinta felperes6ltalk6rt adatokkdzl6s6trendelteel azzal,hogy az
alperesnekfigyelemmelkell lenniea szerzodls m6solatbant6rt6n6k6zl6sesor6n az Avtv 20.S(4)
bekezd6s6benfoglaltakra,miszerintha a k6z6rdek( adatot tartalmaz6dokumentumaz ig6nylo
6ltal meg nem ismerheto adatot is tartalmaza m6solatona meg nem ismerheto adatot
kelltenni.
felismerhetetlenne
Ez akadAlyozzameg azt, hogy az alperes szAmaraaz Avtv-ben a k6z6rdekrj adatok kiadSs6ra
elofrt kdtelezetts6g teljesit6se so16n a szezod6sben szereplo egy6b szem6lyek vagy
mfiszaki megold6ssala
szervezetek,jogi szem6lyekszem6lyesadatai 6s (a technologi6val,
gy6rtds folyamat6val, a know-how-val,a munkaszervez6ssel,logisztikai modszerekkel
kapcsolatos)
Uzletititkaikne s6rUljenek.
Ezen a szemelyesadatokat.illetolega fent nevesitettUzletititkokataz alperes a mdsolaton
': s-e'hetetlenneteve k6telesa felperessel
kozoln'.
_
_*
szolo 1952.evi lil. i0rv6ny (Pp.) 78.S
visel6s6r6la Polg6nperrendtartasrol
A oiros6ga perkOtts6g
(1) bekezd6sealapj6nd6ntdtt.
az alperesselszembenaz
6rv6nyesitett
10.000-10.000Ft perkolts6get
A felperest6rgyaldsonkent
utaz6si,f6nym6sol6sipost6z6sik6lts6geiret6rtenthivatkozdssal.
A birosdg a felperes perkolts6gigenyetindokoltnakl6tta, mert a kereset eloterjeszt6s6vel.a
utaz6ssal
beadv6nyok f6nym6solds6val, postdz6s6val kapcsolatban, tovdbb6 az
a
biros6g
fel,
melyeket
merUltek
k6lts6gei
(parkol6ssal)kapcsolatban
nyilvdnvaloan
a felperesnek
perkolts6g
igeny
hogy
a
is
arra tekintettel.
t6nyk6ntelfogadott,
kul6nigazoldsn6lkulkdztudomdsu
nem tekinthetoelt0lzottnak.
Az eloterjesztettdsszesen 40.000 Ft dsszegri perkolts6gbola birosdg levonta a mdsodfok0
6000 Ft perk6lts6get.
biros6g Altalaz alperesr6sz6remegSllapitott
szolo 1990.evi XClll. tv. (ltv.)57.S(1)
Az eljd16ssordnfelmerUlt15.000Ft illet6ketaz illet6kekrol
lM. rendelet14.$-aalapjdna MagyarAllam
bekezd6so.) pontjdrafigyelemmela011986.(VI.26.)
viseli.
a Pp.233.5 (1)bekezd6se6s a256lA-256lE$rendelkez6sein
Afellebbezesrolszolo tbjbkoztatAs
alaoul.
B u d a p e s t2, 0 0 8 .m d r c i u s3 1 .
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