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Felperes:
Alperes:
A per tárgya:
A tárgyalás helye:
A tárgyalás megkezdésének ideje:

Dr. Tolna Anclrás
- bíró -

JEGYZOKONYV
nyilvánosan tartott tárgyalásró1

Maróy Ákos
Szegedi Tuclományegyetem
közérdekű adatok kiadása
Szegedi Járásbíróság I. emelet 112.

2013 ' február hó 21 .nap 8'00 óra

Jelen vannak:

számu tárgyalótetme

Felperes: nem jelent meg

Alperes képviseletében:
dr. Dömotör Máté egyetemi főtitkár,
aki meghatalmazását 6lAlI szám
alatt csatolja

Eljáró bíró a tárgya1ás megnyitását kör,etően rnegallapída' hogy a Í-elperes szabáIyszerű idézés

e1ienére nern jelent ,-,-'eg. kérie a tárgyalás távollétében történő rnegtartását, egyebekben idézett

szab á|.v szerű i dé zé snek me gÍ-e l elő en me gj e 1 ent'

Eljáró bíró közli, hogy a jeg'vzőkönyv hangÍ-elvétel űtján készül. melyet 8 munkanap elteltér'el lehet

*lgt"kint"ni a Szegéái iá'ásuiroság Polgári Lajstromirodájában iig1'félÍbgadási időben.

Ezt követően eljáró bíró ismerteti a keresetlevelet és az ürgyben eddig keletkezett iratokat.

Alperesi képviselő: Kérem a kereset elutasítását, nincs ugyanis olyan törvényi kötelezettség

rnegállapítva Sem ui Info törvényben' sem peclig a netnzeti felsőoktatásról szóló törvényben, amely

arra köte1ezné az egyetemet' hogy konkrét szerződést ki kellene adni. A törvényből csak az

következik, hogy a.zÁatkérés után-olyan adatközlést kell kiadni, amit a t-elperes is becsatolt, és ez

kielégíti a törvényi kötelezettségeket.

Eljáró bíró kérdésére alperesi képviselő: A Íélper'es által rnegielölt szerzőclés létezik, r-rgyanakkor az

tnio rorveny IIr.a. alpoátjában szerepel az, hogy mit kell megküldeni' F;t a szerződéssel

kapcsolatban a Majó Z.drtái meg is ír1a a felperesnek, valarnint Í-elajánlotta, hogy személyesen is

rnógtekintheti az ittttot' Az alperesnek a izerzőc1éssel kapcsolatban nincs takargatni valója,

ugy:anakkor nincs olyan jogszabályi kötelezettség amelyet a felperes megjelölt, tehát, hogy magát a

szerződést ke|lene t<iaani. Egyébként, hogyha a t-elperes e1jött volna a tárgyalásra, most meg lett

volna a lehetősége, hogy ebbe betekintsen, ugyanis a szerzodés itt van nálam'



2.

Alperesi képviselo: A betekintési lehetőséggel kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozom' hogy ez
sem jogszabályi kötelezettsége az alperesnek, de ezt biztosíthatja az alperes, amennyiben úgy ítéli
me1 aZ alperes, hogy ezzel nem jut indokolatlanul túl sok üzleti titokhoz' amely sértené az alperes

érdekét.

- A JATE Klub az egyetem Dugonics téri épületében van,

.''.1y 6oii1.t az összes egyetemi épülettel együtt állami tulajdonban á11, annak az egyetem csak
vagyonkezelője, és minden rendelkezéshez szükséges aZ MNV Ztt.-nek ahozzá1étrulása.

:\ bíróság aZ erÍe történő 1igyelmeztetést kör,etően a tárgyalást berekesztette, majd a bíróság
rrtegirozta eljáró bíró kihirdette a következő

VÉGzÉst:
A bíróság a tárgyalást ítélethirdetésre halasztja.

Ú1 határnap

2013. március hó 7. napján 15 óra 20 perckor

[. emelet 112. számú tárgyalóteremben

meiyre a bíróság a jelenlévő alperesi képviselot s;róban a végzés kihirctetésével rendeli idézni.

A bíróság írásban rendeli idézni a felperest.

Tárgyalás betbjezve, jegyzőkönyv lezárva8 óra 40 perckor.

K. rn. f.

dr. Tolna András sk.
bíró

A kiadmány hiteléül:
G&Ivvt

Baloghné V. {bolya
tisztviselő
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A beadványokban ere a számra kell hivatkomi. Ezt az idéző végzést a megielenéskor fel kell

mutatni.

Idéz(i végzés

Maróy Ákos felperesnek

Szegedi Tudományegyetem alperes ellen

közérdekű adatok kiadasa iránt indított perében a bíróság a hátoldalon írt törvényes

következmények terhével felhír'ja a feleket, hogy

2013. március hó 7. napján 15 óra 20 perckor

a bíróságon Szeged' Szechenyi ttr 4. I. emelet 1I2. ajtőszám alatt a per folytatólagos térgyalására

jelenjenek meg.

Szeged. 20l3. t'ebruár hő 2l. napján.

dr' Tolna András sk.
bíró

Akiadmány hiteléül:
aü..

Ű}/"\
Baloghné V.lbolya

tisztviselő

I04.Idézés a per folytatólagos tárgyalására


