A PROMOTION SERVICE Marketing-Kommunikációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.,
székhely: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7., cégjegyzékszám: 13-09-091945,
ügyvezető: Kovács Attila György, tag: Százhalombatta Város Önkormányzata)
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően lehetővé teszi, hogy a
kezelésében lévő közérdek adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján
bárki megismerhesse.
I.

Általános rendelkezések

I.1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy meghatározza a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. felé
benyújtott közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét.
I.2. Jogszabályi háttér
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által a „nemzeti vagyonnal
gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak
nyilvánosságáról” szóló ajánlása;
- 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról.
- 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
I.3. A szabályzat hatálya:
A Szabályzat hatálya alá tartoznak mindazon adatok, melyeket a Társaság működéséből
adódóan kezel, feladatellátásából adódóan feldolgoz, továbbít vagy nyilvánosságra hoz, feltéve,
hogy az törvény alapján a közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak (a
továbbiakban együttesen: „közérdekű adat”) minősül.
I.4. Fogalomtár
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.
E szabályzat alkalmazása során az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak megegyeznek az
Infotv.-ben mindenkor meghatározott fogalmakkal.
I.5. Átláthatóság
Magyarország Alaptörvényének 38. cikke értelmében az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. Az Alaptörvény ezen cikke, a közpénzekkel való gazdálkodás
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követelményét, valamint a 39. cikk (2) bekezdése és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok
közérdekű adattá minősítését alkotmányos rangra emelte.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (2) bekezdésének c) pontja alapján a
nemzeti vagyonba tartozik az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi
eszközök, továbbá az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések.
Fenti rendelkezések alapján a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. vonatkozásában
bizonyos korlátokkal ugyan, de alkalmazni kell az Infotv. rendelkezéseit.
II.

PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. tevékenysége

II.1. A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
Felnőttoktatás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § (1) n) pontja alapján.
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása;
művészeti
intézmények/
lakossági művészeti
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai
alapján.
Kulturális szolgáltatás, előadó- művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. alapján.
A társaság közhasznú tevékenységi köre TEÁOR’08 megjelöléssel:
58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Főtevékenység)
59.11’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85.51’08 Sport, szabadidős képzés
85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
II.2. A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. üzletszerű tevékenységi körei:
5813’08
7320’08
5610’08
4711’08
4791’08
5630’08
1820’08
5510’08
6820’08
4721’08
4729’08

Napilapkiadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Italszolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Szállodai szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

5911’08
5912’08
5920’08
6020’08
6110’08
6120’08
6130’08
6190’08
639908
7021’08

Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Hangfelvétel készítése, kiadása
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
PR, kommunikáció
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7022’08
7311’08
7312’08
7490’08
7740’08
8230’08
8299’08
8551’08
8560’08
9609’08
5814’08
6010’08
7410’08
8291’08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Rádióműsor-szolgáltatás
Divat-, formatervezés
Követelésbehajtás

II.3. Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni az alábbi esetekben:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdése értelmében:
Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel
folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek)
között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A PROMOTION
SERVICE Nonprofit Kft., bár csak kiegészítő tevékenységként, de végezhet üzletszerű
tevékenységet. Ez alapján megállapítható, hogy az üzletszerűen végzett tevékenységei
esetében a piac aktív résztvevője.
A 165/2011.(XII.20.) AB határozat szerint egy, a piaci verseny keretei között működő
gazdasági társaság számára az üzleti titoknak minősülő tények, információk, megoldások
vagy adatok, amelyekre vállalati, gazdasági terveit, stratégiáját építi, nagy jelentőséggel
bírnak, hiszen ezen információkra alapozva hozza meg döntéseit, melyek biztosítják a piacon
elfoglalt helyét, így az ilyen információk nyilvánosságra kerülése a piacról való kiszorulását
eredményezheti.
Jelen szabályzat kimondja, hogy a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. vállalkozási
tevékenysége során keletkezett adatok üzleti titoknak minősülnek.
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. gazdálkodásáról számot adó éves beszámoló
mindenki számára rendelkezésre álló adatállomány, azokat bárki megismerheti.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (5)-(6)-(7) bekezdése kimondja, hogy: A közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a
döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen
adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő
közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. A döntés
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően
akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az
adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és
hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné. Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok
megismerhetőségének korlátozására az bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot
állapíthat meg.
III.

ADATIGÉNYLÉS

III.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése
A közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat – bizonyos kivételekkel – erre
irányuló igény alapján bárki megismerheti.
Oldal 3 / 7

Infotv. 26. § (1) bekezdés: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben
meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. -nél a közérdekű adatok megismerése iránti igények
teljesítéséről való gondoskodás az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
Infotv. 28. § (1) bekezdés: A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki
igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az igény szóbeli benyújtása történhet a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. székhelyén
(2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.) Kovács Attila György ügyvezetőnél.
Az adat megismerése iránti igény írásbeli benyújtása történhet:
- postai úton a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. levelezési címén: 2440
Százhalombatta, Pf. 101.
- telefonszámon: 06-23-351-099,
- elektronikusan a promotion [kukac] mail.battanet.hu, vagy a hirtukor [kukac]
mail.battanet.hu e-mail címen.
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget a más címre, vagy más
módon érkező igények kielégítéséért.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
[Infotv. 28. § (3) bekezdés]
Az igény beérkezését követően a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. ügyvezetője
megvizsgálja a kérelmet, és értesíti a felügyelő bizottságot. A felügyelő bizottság megállapítja,
hogy a kért adat nem minősül-e üzleti titoknak. Amennyiben az igény valóban közérdekű adatra
vonatkozik, a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. az igény beérkezésétől számított 15
napon belül tesz eleget a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénynek. Ez a 15 nap egy
alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható, amennyiben az adatigénylés jelentős
terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a PROMOTION
SERVICE Nonprofit Kft. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan igénybevételével jár. Erről a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. az igénylőt az
igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.
Infotv. 29. § (1) bekezdés: A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(2) bekezdés: Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A kérelem teljesítésére a jelen szabályzat és az Infotv. 28-31. §-ában foglalt rendelkezések
irányadók.
Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet
elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által jogszabály szerint meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, a másolaton
ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni. Ennek teljesítése érdekében az ügyvezető az igény
teljesítése során átvizsgálja a kiadandó adatokat és (törléssel, kifestéssel stb.)
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felismerhetetlenné teszi a személyes adatokat, valamint az olyan adatokat, amelynek külső
félhez kerülése a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekeit sérti vagy veszélyezteti, ill. amely technológiai eljárásokra, műszaki
megoldásokra, a szolgáltatási folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai módszerekre,
továbbá know-how-ra vonatkozó ismereteket tartalmaz.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár –
az igénylő által kívánt technikai eszközzel kell eleget tenni. Az igény teljesítése során a kért
adatokat a Társaság belső rendszerében meglévő és tárolt módon kell rendelkezésre bocsátani.
Az adatot tilos szerkeszteni, átalakítani, értelmezni, formázni, új adatbázist kialakítani, még az
igénylő kérésére sem. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
IV. Költségterítés fizetésének szabályai
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az
adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően
tájékoztatni kell.
Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy
az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának beérkezéséig
terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.
Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést legalább 15 napos határidőben köteles
megfizetni. Ha az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy
dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell
teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről,
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az
igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének
költsége, valamint
- ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés
teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
A költségelemek mértékét a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. a közérdekű adat iránti
igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 (IX. 30.) Korm.
rendelettel egyezően állapítja meg.
A fizetendő díjról a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. számlát állít ki.
V.

Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések

A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. az adatigénylés teljesíthetőségét a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által a „nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy
azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról” szóló
ajánlása (a továbbiakban: „ajánlás”) alapján bírálja el.
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Az ajánlás rendelkezése szerint önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság üzleti
titoknak minősülő adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kérelmeket elutasíthatja,
tekintettel arra, hogy az üzleti titoknak minősülő tények, információk, megoldások vagy adatok
nyilvánosságra kerülése a piacról való kiszorulását eredményezheti és ezzel jelentős vagyoni
kárt okozva a társaságnak. Az üzleti titok a piaci verseny védelmét szolgáló eszköz.
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. kiegészítő tevékenységként üzletszerű gazdasági
tevékenységet folytathat, e tevékenységek esetében az ajánlás rendelkezései alkalmazandók.
A fentiek alól kivétel az Infotv. 27.§ (3) bekezdése szerinti rendelkezése: közérdekből nyilvános
adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve
az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel,
az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával,
az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való
hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét.
Az ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve megállapítható, hogy a PROMOTION SERVICE
Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységével összefüggő szerződések üzleti titoknak
minősülnek.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerint: „Üzleti titok
a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem
közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen
hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.”
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerint az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankcióról az üzleti titok védelméről szóló 2018.
évi LIV. törvény rendelkezik.
VI.

Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala

VI.1. A közérdekű adatok közzétételének felülete
Az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés- és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell
hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok
megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi
kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve
a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó
szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való
közzététellel is eleget tehetnek.
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. az elektronikus közzétételi kötelezettségének saját
honlapján tesz eleget, az alábbi elérési úton:
www.hirtukor.hu
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VII.

Az igény teljesítésének megtagadása, jogorvoslat

VII.I. Az igény teljesítésének megtagadása
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv.
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban
vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton
értesíteni kell az igénylőt.
A PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. minden külön vizsgálat és indokolás nélkül
jogosult az igény teljesítését megtagadni, ha az igényt név-, valamint elérési cím nélkül
nyújtották be.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert nem
magyar anyanyelvű az igénylő és az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven
fogalmazza meg, azonban a magyarra fordítás számlával igazolt költsége számára felszámítható
és költségtérítésként kiterhelhető. Idegen nyelven benyújtott igény esetén az eljárási határidő
meghosszabbodik a magyar nyelvre fordítás idejével.
Az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól a PROMOTION SERVICE
Nonprofit Kft. -nek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján az ügyvezető a tárgyévet
követő év január 31-ig köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
tájékoztatni az elutasított igényekről és az elutasítások indokairól (Infotv. 30 § (3) bek.).
V.2. Jogorvoslati eljárás
Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, valamint – ha a költségtérítést nem
fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében az igénylő a bírósághoz fordulhat. (Infotv. 31. § (1) bek.)
A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát, illetve a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének megalapozottságát a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. köteles
bizonyítani.
A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az Infotv. 29.§-ában
meghatározott határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül a PROMOTION
SERVICE Nonprofit Kft. ellen kell megindítani, ha a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
a kért felvilágosítást megtagadta.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában a PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
(mint adatkezelőt) a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul
teljesíteni kell. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét
megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása
tekintetében új eljárásra kötelezheti.
VI.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat aláírása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok az
irányadóak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény.
Aktualizálva: minden év január 31. napjáig.

……………………
PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft. képviseletében
Kovács Attila György ügyvezető
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