
Adatlap

a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság részére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény (a

továbbiakban. lnfotv.)30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves
ielentéshez

il:liqv!.. §g§:Kffií.[ffi
Az adatszolgáltató szerv megnevezése

A beérkezett össze§ közéídekű és közérdekböl nyitvános
adat megismerésóre irányuló adatigénylés száma:
Ebból a köáeladatot ellátó szerv által

- teljesített:
- részben teüesített
- elutasított:
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Az idószak, melyre az adatszolgáltatas
vonatkozik

.4,.. oo

,.}... oo
.=.. db
./.., an

..;.. db

.*,.. db

Az elutasítás okát kérjük a ,,részben teljesített" esetekben is feltüntetni!

Az elutasítás okai:
1 . Az lnfow. 27. § (1 )1 bekezdése alapján az igényelt adat minősített adat.

.;.. db
2. Az igényelt adat megismerhetősége

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdés a) pontia szerint honvédelmi
érdekből2 korlátozott: ...... db

- az lnfotv. 27, § (2) bekezdés b) pontja szerint nemzetbiztonsági
érdekbő13 korlátozott: ...,.. db

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdés c) pont|a szerint búncselekmények
üldözése vagy megelőzése érdekében korlátozott,

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdéS d) pontja környeze! vagy
természetvédelmi érdekből korlátozott,

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi
Vagy devizapolitikai érdekbőla korlátozott,

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi
kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra
tekintettel korlátozott,

- az lnfotv. 27. § (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozott,

- az lnfotv. 27. § (2| bekezdés h) pontia szerint a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogras tekintettel korlátozott,

- üzleti titok6;
- banktitok7;
- adótitok8;
- egyéb titok
- nem közérdekból nyilvános (védendó) személyes adat.

3. Az lnfotv, 28. § (3)' bekezdése szerinti igény pontosítására nem
érkezett válasz.

4. Az adaíkezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles teljesíteni az
adatigénylést
- az lnfotv, 29. § (1a)10 bekezdése alapján;
- az lnfotv.29, § (1b)11 bekezdése alapján.
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6.

7.

8.

Az igényelt adat VonatkozáSában a megkeresett szerv nem minősül
adatkezelőnek.
Az igényelt adatok
- az lnfotv. 27, § (5)1' bekezdése

szolgáló adatoknak minősülnek;
- az lnfotv, 27. § (6)13 bekezdése

megalapozását is szolgálják;
- megismerése az lnfow. 27. § (6) bekezdése alapján a közfeladatot

ellátó szerv törvényes működési rendjét Vagy feladat- és
hatáskörének ilIetéktelen külső befolyástól mentes ellátását
Veszélyeztetné.

Az adatkezeló által meghatározott költségtérítést az igénylő nem
íizette meg.la
Egyéb elutasítási okl:
- a megismerni kívánt adat nem közérdekú adat
- személyes érdek által vezérelt
- az igényelt adat nem kőzérdekű adat
Az adatigény visszavonása miatti nem teljesítés:

hónap ,,

alapján döntés megalapozását

alap,ián további iöVőbeli döntés
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r A felsorolt okok kózé nem §o.olható elutasítása ok.
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1 Az igényelt adat a minósíteft adat védelméól szóló 2oo9. éVj cLV. kirvény szerinti minósített adat.

'A honvédolomról és . Magyar Honvéd!égról, válamint a különleges iogrendban bévolható intézkedésekról szóló 20íí.
évl cxlll. törvény
38. § C/) A Honvédség szeNezeti felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, Valamint hadíelszeíe|éséíe
Vonatkozó adatok a keletkezésüktól számított 30 éVig honvédelmi és némzetbiztonsági óídekból nom nyilvánosak. Ezen
adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Honvéd Vezérkar fónöke engedélyezheti.
(8) A (7) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - a (7) bEkezdésben meghatározott időtartamon belül - akkor
engedélyezhetö, ha az adai megismerése a Honvédsfu törvényes múködési íendjét vagy feladat- és hatáskóréngk illetéktglen
kül§ó befolyástóI mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiaon§ági érdekeket nem veszé|y€zteti.
40. § (1) A Honvédség személyi állománya ténylege§ szolgálatot teljesítő katonákból (a továbbiakban: tény|eges állomány tagja),
kormánytisáviselőkból, kormányzati ügyk€zelókből, közalkalmazottakból és a munka törvénykönwének hatálya alá taítozó
munkavállalók$l, valamint megelözó váJelmi helyzet és rendkívüli állapot idején - a hadkötelezett§ég bevezeté§e Után -
hadkötelesekból áll. A Honvédség §zemélyi állományára Vonatkozó -á Honvédség védelmi képességének, hadrafoghatóságának
biztosításáva| összefüggó - adatok a keletkezésüktól számított 30 évig honvédelmi és nemzetbiztonsági árdekból ném
nyllvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiáonsági érdek mérlegelésévél a Honvéd Vezérkaríőnöke
éngedélyezheti_
(1a) Az (1) b€kezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - az (1) bekezdésben meghatározott idótartamon belül _ akkor
engedélyezh€tő, ha az adat megismerése a Honvédség törvényes műkódési rendjét Vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen
kül§ö befolyástól mentes ellátását, Valamint a honvédelmi és a nemzetbizton§ági érdekeket n€m veszélyezteti.

3 A rendvéd€lmi feladrlokal ellátó szervek hivaiásos állományának szolgálati jogviszonyáróI szóló 20í5. évi xlll. törvány
276, § (3) A polgári nomzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya Vonatkozásában, illetve a 318, § szerinti állomány
esetében az információ§ önrende|kezési jogról és az iníormációszabadságról szóló 2011. évi cxll. töNény 26. § (2)
bekezdésében meghatározott adatok, valamint a (2) bgkezdésben foglall adatok a keletkezésüliól kézdódóen a szolgálati viszony
megszúnését köVetó harminc évig nemzetblztonságl árdekból ném minósülnek nyilvánosnak. Ezen adatok megi§merését a
nemzetbiztonsági érdek mérlegeléséVel a miniszter en9edélyezheti.
(4) A (3) bekezdés szeúnti adat megismerésére irányuló igény - a (3) bekezdésben meghatározott idótartamon belül _ akkor
engedélyezheló, ha az adat megismerése a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendó§ég tórvényes működési rendjét
Vagy felada! és hatáskörének illetéktelen külső b€folyástól mentes ellátását, valamint a nemzetbiztonsági érdekeket nem
veszé|yezteti,

A ígndvéd.lmi feladatokat elláió §zervek hivatáso3 állományának szolgálaii iogvi§zonyáíól szóló 20í5. évl xlll. tairvény
276. § (3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában, illetve a 318, § szerinti állomány
esetében az információs önrendelkezésl jogról és az iníormációszabadságról 8zóló 201,1. évi cxll. töNény 26. § (2)
bekezdésében méghatározott adatok, valaminta (2)bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktól kezdődóen a szolgálati Viszony
meg§zúnését követó harminc évig nemzgtbiztonsági érdekból nem minősülnek nyilvánosnak, Ezen adatok mggismerését a
n€mzetbiztonsági érdek mérlege|é§ével a minisáerengedélyezheti,
(4) A (3) b€kezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény - a (3) bekezdésben meghatározott idótartamon belúl - akkor
engedélyezhetö, ha az adat megismeíése a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, illetve a rendórség törvényes milködési rendjét
vagy feladat- é§ hatásköének illetéktelen külsó beíolyástól mentes ellátását, valamint a nemzetbiztonsági érdekeket nem
Veszéiyeaeti.

A védelmi é3 biáon8ági célú bgszerzé§gktól szóló 20í6. évi no( tairvény
2. § (íO)Az e töívény hatálya alá tartozó, Valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti beszezésekk€l iisszefüggésben kezelt közéídekú
adat, valamint közérdekból nyilvános adat megismerését az ajánlatkérő nemzetbiztonsági Vagy honvédelmi érdekbői _ az adat
mggismeréséhez és a megismerhetóség kizá lásához íűződő kózérdek súlyának mérlegelésével, legfeljebb az adat keletkezésétől
számított tíz éves időtartamig - korlátozhatia,
32. § (2) Egyes, a szerzödés vagy keretmegállapodás m€kótésére vonalkozó információk közlésg mell6zh9tó, ha ezen
iníormáció közlése akadályozná a jogérvónyesítést Vagy más módon elIentétes lenne a közérdekkel, így különösen a honvédelmi
Vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, Vagy séítené valamelyik gazdasági szerepló törvényes üzleti érdekeit, vagy a gazda§ági
szereplók kózötti tisztességes veÍ§enyt.
65. § (2) Az ajánlatkéó dönthet úgy, hogy egyes, a szerzódés vagy a keretmegállapodás megkötésére Vonatkozó infoímációk
közlését m€llózi, ha ezen információk közlése akadályozná a jogérvényesítést Vagy más módon ellentétes Volna a közérd€kkel,
így különösen honvédelmi Vagy nemzetbiztonsági érdeket sértene, Vagy sértené az ajánlattevók törvénye§ üzleti érdekeit, vagy
az aiánlattevók kdzötti tisáességes Versenyt.

A kóztulaidonban álló gazdasági társaságok takarékosabb múködégóról §zóló 2009. óvl cxx|l. törvény
7/l. § (1) A villamosenérgia-termelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia_elosáási,
fd,ldgázelosáási, földg{ááá.olási, átviteli rendszerirányítási, távhótermelési, központi adatgyűitó és feldolgozó rendszer
múkódtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kölótt távközlési tevékenységet, Vagy ezen tevékenységek Végzésá támogaló
Vagyonkéz€löi feladatokat íótevékenységként ellátó, köztu|ajdonban álló gazdasági tá§aságnak, Valamint az általa a
tisztességt€len piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmá.ól szóló töNény szerint kózvetlenül vagy közvetve irányított
vállalkozásnak (a továbbiakban: irányított Vállalkozás) az e tevékenységéhez kapc§olódóan kötött szezódésében íog|all az í.
mellékletben meghatározott üzleti, pénzügyi, műszaki adatok, és az ezén szeft6dós előkészitésével, megkaitéséVel kapcsolatos,
Valamint az ezekkel összefüggó döntésgk mégalapozását 8zolgáló úzleti, pénzügyi, műszaki adatok közúl azok, amelyek
nyilvánosságát az adat keletkézésétől számított, legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott időtartam alatt, némzetbiztonsági,
kózponti pénzügyi vagy külúgyi érdekból - az információs önrendelkezési jogól és az információ§zabadságról szóló 201 1. évi
cxll. tóNény 27, § (2) bekezdés b), e) és R pontjára figyelemmel - korlátozni szükséges, nem ismerhetőek meg,
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köáulajdonban á|ló gazdasági tá§aság, Valamint az általa irányított Vállalkozás üzleti
tevékenységéVel kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosság€ hozatala a
kóáUlajdonban álló gazdasági társaság Vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okoz,



(3)Aénlalan a séíelem akkor, ha az adat más általi megszezé§e, hasznosítása, másokkal Való közlése Vagy nyilvánosságra
hozatala a köáulajdonban álló gazdasági társaság, Vagy az általa irányított Vállalkozás versenytársát indokolatlan elönyhöz
jUttatná.

Az atomenergiáíól 3zóló 1996. évi cxvl. törvóny
16. § (6a) A radioaktív és a nukleáris anyagok központi nyalvántaításában szerepló adatok nemzetbiáonsági érdekból nem
nyilvánosak.

1A köztulaidonban álló gazda§ági társaságok takarékosabb múködéséról szóló 2009. éVi cxxll. törvény
7/I- § (í) A villamosénergia-termelési, villamosenérgia-kereskedelmi, íöldgi-kereskedelmi, Villamosenergia-elosáási,
földgázelosáási, földgááárolása, átviteli rendszerirányítási, távhötermelési, közponli adatgyűjtó és íeldolgozó rendszeí
működtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötótt távközlési tevékenységet, Vagy ezen tevékenységek Végzését támogató
Vagyonkezélői íeladatokat fótevékenységként ellátó, köztulajdonbán álló gazdasági társaságnak, Valamint az általa a
tisztességtelen piaci magatartás és a Versenykorlátozás tilalmáról szóló tórvény szerint közvetlenül Vagy közvetve irányított
vállalkozásnak (a továbbiakban: irányított Vállalkozás) az e tevékenységéhez kapcsolódóan kötött szeződésében fogla|t, az ,í.

méllékletben meghatározott üzleti, pénzügyi, múszaki adatok, és az ezen szeződés elókészítésével, megkötéséVel kapcsolatos,
valaminl az ezekkel összefüggó döntések megalapozását szolgáló üzleü, pénzügyi, múszaki adatok kózúl azok, amelyek
nyilvánosságát az adat keletkezésétól számított, legféljebb az 1, mellékletben meghatározott időtartam alatt, nemzeibiztonságl,
központi pénzügyi Vagy külügyi érdekből - az informác]ós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóió 2011, éVi
cxll, törvény 27. § (2) bekezdés b), e)és 0 pontjára figyelemmel - korlátozni §zükséges, nem ismerhetőek meg.
(2) Nem ismerhetó meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított Vállalkozás űzleti
tevékenységéVel kapc§olatos azon adat, amelynek más által történó megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a
kóáUlajdonban álló gazdasági társaság Vágy az általa irányított Vállálkozás üzleti tevékeny§ége szempontjából aránytalan
sérelmet okoz.
(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi meg§zezése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra
hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, Vagy az á|tala irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan elönyhöz
juttatná.

A Magya. Nemzeti Bankról szóló 2013. évi cxxx|x. törvény
162. § (3) Az 1,1NB többségi Vagy kizárólagos tulajdonában álló gazda§ági társaság által az lVNB bármely feladatának ellátásáVal
kapcsolatban kezelt azon adat, amelynek mégismerése az Infotv.27, § (2) bekezdé§ e)pont]á §zerinti kózponti pénzügyi vagy
devizapolitikai é.dek9t sértene, az MNB vagy az MNB többségi Vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság áttali
nyilvánosságra hozataláig, de legfeligbb a2 adat keletkézésétől számított tíz évig nem nyilvános.
(4)Az lVNB többségj Vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság és ezen gazdasági társaság által a tisztességtelen
piacimagatartás és a Versenykorlátozás tilalmáról szóló töNény szerint kózvetlenülVagy közvetve irányított VállaJkozás általkezelt
úzleti t€Vékeny§éggel kapcsolatos azon adat, amelynek más áItal történő megismerése az N,4NB tóbbségi vagy kizárólago§
tulajdonában álló gazdasági tá§aság Vagy ezen gazdasági társaság által a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykodátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenúl vagy közvetve irányított vállalkozás úzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan §érelmet jelentene, nem ismeóetó meg. Aránytalan sérelemnek minősül az, ha az adat más általi
megszezése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozata|a az MNB többségi Vagy kizárólagos
tula]'donában álló gazdasági társaság vagy ezen gazdasági társaság áital a tisztességtelen piaci magatartás és a
Versenykoriátozás iilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás bármé{y versenytáísát
indokolatlan elónyhóz jUttatná.

Magya.ország gazdasági stabilitágáról §zóló 201,1. évi cxclv, törvény 14lA, § (1) Az államhááartás kózponti alIend§zerének
finanszírozásáVal és adósságának k€zeléséVel kapcsolatos, a 13. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott adat megismerese
iránti igényt központl pénzügyi érdekból az adat kéletkezésétól számított 2 éVig el kell utasitani, ha az adat megismerése
Magyaíország pénzügyi érdekeit vagy az á||amházlallás finan§zírozásának, illetve adóssága kezelésének külsó beíolyástól
mentes ellátását Veszélyeáeti. Az e bekezdés sze.inti igény teljésíthetóségéíól Magyarország pénzügyi érdekeit és az
államháztartás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének külső befolyástól mentes ellátásához fi]zódó érdeket mérlegelve
az áltamhá^aáásé.l felelős minisáer dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki a 13, § (1) bekezdés h) ponija szerinti tájékoztatásra, valamint az
éves finanszírozási teNről, illetve annak egyes részéiről é§ a finanszírozási stratégiáró| az 

^KK 
zn. által nyilvanosságra hozott

tájékoztatásra.
(3) A központi költségvetés teNezése során keletkezö adat - ide ném értve az Áht, 22, § (3)-(5) bekezdése szerinti adatokat -
megismerése iránti igényt központl pénzügyi érdekból a központi költségvetésről szó|ó tóNény tervezetének Kormány általi
elfogadását köVetően az elíogadástól számított 10 éVig el kéll utasítani, ha az adat megismerése l\,4agyarország pénzügyi érdekeit
vagy az á||amháztatlás finanszírozásának, illetve adóssága kezelésének kűlsó befolyástól mentes ellátását Veszélyezteti. Az e
bekezdés szerinti igény teljesíthetóségéról az államhátartásért felelős miniszter a megtágadást megalapozó központi pénzugyi
érdek mérlegeléséVel dönt.

5 A tudományos kutalá§ról, íeileszté§ról és innovációról szóló 2014. évi Lxxvl, törvény
23. § (3) A nyilvántartá§i rendszer adatbázisában §zereplő adatok - ha az adat nyilvánosságát jogszabály Vagy jogszabályban
meghatározották szerint áz árra jogosult szerv vagy személy nem korlátozza - nyilvánosak, A nyilvánosan kezelt adatokat a
projekt lezárását köveló tíz évig kell megőrizni,
6 2018, augusáus 8-áig a Polgári TöNénykönyvról szóló 20í3, éVi V. törvény z47. §,2018. augusztu§ 8-ától az úzléti titok
Védelméról szóló 2018, éVi LlV, törvény

7 A hitellntézetekről és a pénzügyl vállalkozásokról szóló 2013, évi ccxxxvll. iörvény
160. § (1) Banktitok minden olyan, aZ egyes ügyfelekól a pénzügyi intézmény rendelkezé§ére ál|ó tény, információ, megoldás
vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, Vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti
kapcsolataira, Valamint a pénzügyi intézmény általvezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi
intézménnyel kötótt szeződéseire Vonatkozik.
(2) E törvény banktitokra Vonatkozó rendelkezései §zemponljábóla pénzügyi intézmény ügyfe|ének tekintendó mindenki, aki
(amely) a pénzúgyi intézménytól pénzúgyi szolgáltatást VesZ igénybe, A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell ana



a 9zeméIyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából Iép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem Veszi
igénybe.
(3) A banktitokra vonatkozó rendelkezésekgt a közvetító ügyfelének (1) bekezdésben m€határozott adataira is megfelelóén
alkalmazni kell.

g Áz adóEás rendjé.ól 9zóló 20í7. évi cL. törvény
,l27. 

§ (1)Adótitok az adóást érintó tény, adat, körülmény, határozat, Végzés, igazolás vagy más irat.
(2) Adótitoknak minösül különös6n
a) az államháztartás alr€ndszere terhére nyújtott adókedvezmény, jóVáííás,
b) az adozó által töNényben m€határozott céIra nyújtott támogatás, vagy
c) az adózó által törvényben meghatározott kedvezményezett célra történó íelajánlás
esetén a támogatást nyújtó, a fo|ajánló adózó megnevezése, az általa igénybe Vett adóment€sség, adókedvezmány, jóVáírás,
valamint az általa juttatott támogatas, felájánlott adó vagy adóélóleg méítéke, továbbá a támogatott megnevézéso, a támogatott
által kapott támogaés és a támogatott javára felajánlott adó vagy adóélóleg mé.téke.

' lnfotv, 28. § (3) bekezdés - ,,Ha az adaügénylés nem egyértelmű, az adatkezelő íelhíuja az igénylőt az igény pontosításárc."

10 lnfotv. 29. § (ía) bekezdés - "Az adatigénylésnek az adatot kezelő közíeladatot ellátó szélv nem köteles eleget tenni abban a
részben, amelyben az azonos igénylő által egy éwn belül benyújtott, azonos adatkőrre iányulő adatigényléss?l megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe taltozó adatokban változás nem ált be."

11 lnfotv. 29. § (1b) bekezdés - Az adatbénylésnek az adatot kezelő kózteladatot ellátó szeN nem kötetes eleget tenní, ha az
igénylő nem adia m.g nevér, nem természetes szamély ígényló esetén magnevezését, valamint ad az glérhe'óséget, amelyen
számára az adatigényléssel kapasolatos bármely tájékoztatás és éllésítés megadható.''

l' lnfotv. 27, § (5) bekezóés - Á közfeladatot ellátó szerv tetadat- és hatásköÉbe taftozó döntés meghozatatára iányuló éüáras
soén készíteft vagy ógzíteft, a döntés megalapozását szolgáló adaI a keletke2ésétől számitoll tíz évlg nem nyifuános- Ez€n
adatok megismeÉsét - az adat megismeÉséhez és a megismarhetőség kizárásához fűzódő közédek súlyának mérlegelésével
- az azt kezelő szerv vezetője ehgedélyezheti."

A Magyar N.mzeti Bankról szóló 20í3. évl c[o(lx. törvény
137. § (1)A deviza- és aranytarta|ék mértékére, összetételére, a tartalékkgzelés során kötött €gyed ügyletekíe vonatkozó adatok,
a tartalékkezeléssel ósszefüggő döntések é§ belsó §zabályok - amennyiben azok nem minó§ített adatok - az MNB általi
nyilvánosságra hozatalukig. de legfeUebb az adat keletkézésétól számított ,10 évig nem nyilvánosak. Az adatok ezen határidón
belüli nyilvánosságra hozataláól az MNB elnóke dönt,
(2) A l,4onetáris Tanács, a Pénzügyi stabilitási Tanács, és az igazgatóság döntésének fieghozatalára irányuló eüárás során
készített Vagy rogzített, az álápvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalápozását szolgáló adat a keletkezésétől
számított haíminc évig nem nyilvános, ezen hatáíidő alatt - sem a döntés meghozatalát megelózően, sem aá követóen - a dóntés
megalapozását szolgá|ó adat megismerésére Vonaikozó igény nem terjesáhető eló,

]3 lnfotv, 27. § (6),,4 dóntés rnegalapozását szolgáló adat megismeíésére irányuló igény - az (5) bekeldésben meghatározoft
idótaftamon belül - a dóntés meghozatalát követően akkor utasitható el, ha az adat további jövőbeli dóntés negalapozását ís
szolgáIja, vagy az adat megismelése a közfeladatot ellátó szev töNényes múködési rendiét vagy feladat- és hatásküének
illetéktelen küIső befolyástól mentes e átását, így kűlönósen az adatot kelatkeztető álláspontjának a dóntések előkészítése során
töfténő szabad kiíejtését veszélyeztetné."

14 lnfotv. 29. § (3) bekezdés második fordulala - ,,Az adatokat kezelő kózfetadatot eltátó szeN az adatigénylés tetjesítéséaí _ az
azzal kapcsolatban felnerúlt kóltség ménékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek ósszegéól az igénylőt az
igény teljesítését megelözöen tájékoztatni kel", lníotv. 29. § (3a) bekezdés harmadik fordulata - ,,Ha az igényló az igényét
tenntaija, a költseglérítést az ddatkezelő ákal oBgáIapitott, legalább 15 napo9 hatáddüen köteles az adatkezelő észéE
megfizetnl'.


