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Tárgy: Közérdekű adatigénylés 

  

Tisztelt Címzett! 

  
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az 
alábbiakról tájékoztatom. 
  
Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához: 
  
„Kérem, szíveskedjék másolatban a szel.bernadett@parlament.hu címre megküldeni 
részemre annak a vizsgálatnak az eredményeit tartalmazó dokumentumokat, amelyről Kásler 
Miklós május 8-án számolt be az EMMI Facebook-oldalára feltöltött videóban. Ekkor a 
miniszter azt mondta, "minden forgalomban levő vakcinát megvizsgálnak abból a 
szempontból, hogy az általa létrehozott immunitás két komponense, az ellenanyagok, illetve a 
sejtek védekező képességét hogyan alakítja, milyen időtartamra vonatkozik a védettség.", és 
május végére lesznek eredmények, amelyek alapján a kormány döntéseket fog hozni.” 
  
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
nem minősül adatkezelőnek, így tárcánk az adatigénylésében megjelölt adatokkal nem 
rendelkezik. 
  
  

Jogorvoslati tájékoztató 
  
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a 
költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés 
összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés 
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk 
Miksa u. 9-11.) is fordulhat. 
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 
megindítani. 
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított 
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat 
megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve 
annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés 
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 
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Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
  
Budapest, 2021. július 30. 
  
  
Tisztelettel: 
  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 


