
 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Ikt.sz.: KKM/13551/2021/Adm 

Horn Gabriella 

részére 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés – a magyar kormány tagjai közül, vagy állami szervezettől, 

vagy magyarországi cégtől a magyar állam vagy valamely állami szervezet, cég 

képviseletében mely személyek jártak, mikor és milyen feladat teljesítése részeként az 

Egyesült Arab Emírségekben, 2020. január 1. és 2021. március 18. között. 

 

Tisztelt Hölgyem! 

2021. március 19. napján kelt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: 

Minisztérium) részére eljuttatott, tárgyban jelölt adatigénylésével kapcsolatban az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében  adatkezelő “ az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja”. 

 

Fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Minisztérium csak a saját vonatkozásában 

tekinthető adatkezelő szervnek. 

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján adatigénylése tárgyává tett időszakban három hivatalos 

út valósult meg az Egyesült Arab Emírségekbe az alábbiak szerint: 

 

Utazás időtartama Utazás célja Kiküldött 

2020.01.09- 2020.01.13. Nemzetközi Megújuló 

Energia Ügynökség 10. 

Közgyűlése 

 

A Minisztérium 

kormánytisztviselője 

2020.01.12- 2020.01.16. Beruházásvédelmi 

megállapodás létrehozására 

irányuló tárgyalás 

A Minisztérium 

kormánytisztviselői 

2020.09.07- 2020.09.08. Szijjártó Péter miniszter úr 

hivatalos látogatása Adu 

Dhabiba 

A miniszteri delegáció tagjai 

 

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 



 

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 utca 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. 

 

Budapest, 2021. április 6. 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium 


