
 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Ikt.sz.: KKM/21743/2022/Adm 

Zimre Zsuzsa 

részére 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni 

részemre minden, a Matolcsy Ádám, Somlai Bálint Fülöp, Nicole Menoche részére kiállított 

diplomata-útlevéllel kapcsolatos adatot, ideértve különösen:  

a.            101/1998. (V. 22.) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet (a továbbiakban: a Korm. rend.) 7. § (2) bekezdés e) pontjában előírt rendelkezés 

alapján, illetve bármely más módon a külpolitikáért felelős miniszternek továbbított a diplomata-

útlevél kiállítására irányuló kérelmet, 

b.    a Korm. rend. 20/A. § (1) bekezdés 3) pontja alapján a külügyminiszterhez előzetesen 

eljuttatott, az útlevél kiadását kérő szerv javaslatát (1. bek.), különös tekintettel az (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott javaslatot alátámasztó indoklásra, 

c.     a Korm. rend.  7. § (2) bekezdés f) pontjában előírt rendelkezés alapján a konzuli tisztviselő 

által a külpolitikáért felelős miniszternek továbbított dokumentumot, amelyben a külpolitikáért 

felelős minisztert a diplomata-útlevél átadásának tényéről értesíti, illetve bármely más olyan 

dokumentumot, amely a diplomata-útlevél átadásának tényét bizonyítja,  

d.    a Korm. rend. 29. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. Különös tekintettel az (1) bekezdés 

a) pontjában előírt az utazónak történő átadás és visszavétel időpontjára vonatkozó, illetve az (1) 

bekezdés b) pontjában előírt a rendeltetésszerű – kizárólag hivatalos célú – felhasználás 

ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokra., 

e.    amennyiben az útlevél visszaadásra került, a Korm. rend. 29/A. § (4) bekezdése alapján a 

nyilvántartó szervnek történt visszaadás tényét bizonyító dokumentumot,  

f.           illetve bármely más, a diplomata-útlevéllel összefüggő hatósági eljárás során keletkezett 

iratot. 

 

 

Tisztelt Hölgyem! 

 

2022. május 20. 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.), valamint a 

veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű 

adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az 

igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. 

§ (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását 

veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

 



A fentiek, valamint a Korm. rendelet 4. §-a alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Minisztérium az 

adatigénylésének annak beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget. Az adatigénylés teljesítésének 

határideje 2022. július 4. 

 

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, 2022. június 4. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

   Külgazdasági és Külügyminisztérium 


