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A beérkezeB összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat 
megismerésére irányuló ada0génylés száma: 
Ebből a közfeladatot ellátó szerv által  

- teljesíteP: 
- részben teljesíteP  
- elutasítoP: 
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Az elutasítás okát kérjük a „részben teljesíteB” esetekben is feltüntetni! 

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

minősíteP adat.  

2. Az igényelt adat megismerhetősége  

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi 
érdekből korlátozoP:  

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
nemzetbiztonsági érdekből korlátozoP:  

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) pontja szerint 
bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében 
korlátozoP: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy 
természetvédelmi érdekből korlátozoP:  

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja szerint közpon' 
pénzügyi vagy devizapoli'kai érdekből korlátozoP: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi 
kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra 
tekintePel korlátozoP: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági 
vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintePel korlátozoP: 

- az Infotv. 27. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogra tekintePel korlátozoP: 

- üzle' 'tok; 

- bank'tok; 

- adó'tok; 

- egyéb 'tok. 

- n e m k ö z é r d e k b ő l 
nyilvános (védendő) 
személyes adat. 
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3. Az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerin' igény pontosítására 
nem érkezeP válasz. 

4. Az adatkezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles 
teljesíteni az ada'génylést  
- az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján;  
- az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján.  

5. Az igényelt adat vonatkozásában a megkereseP szerv nem 
minősül adatkezelőnek.  

6. Az igényelt adatok - az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján 
döntés megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek;  
- az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján további jövőbeli 

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

közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét 
vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső 
befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné.  

7. Az adatkezelő által meghatározoP költségtérítést az igénylő 
nem fizePe meg.  

8. Egyéb elutasítási ok:  
- Infotv. 75. § (5) bekezdés 
- személyes érdek által vezérelt, joggal való visszaélés 

- az igényelt adat 
nem közérdekű 
adat  

9. A z a d a ' g é n y 
v isszavonása mia^ 
nem teljesítés: 
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