
II.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

 

Az Igazgatóság elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai a 2022. évre 

vonatkozóan 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 30. § (3) bekezdésének második fordulata alapján az elutasított kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól az Igazgatóság nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden 

évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján teljesítendő adatszolgáltatás a 2022. 

év vonatkozásában nemleges. 

 

Archív: 

Az Igazgatóság elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai a 2021. évre 

vonatkozóan 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 30. § (3) bekezdésének második fordulata alapján az elutasított kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól az Igazgatóság nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden 

évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján teljesítendő adatszolgáltatás a 2021. 

év vonatkozásában nemleges. 

Az Igazgatóság elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai a 2020. évre 

vonatkozóan 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 30. § (3) bekezdésének második fordulata alapján az elutasított kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól az Igazgatóság nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden 

évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján teljesítendő adatszolgáltatás a 2020. 

év vonatkozásában nemleges. 

 

 

 



Az Igazgatóság elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatai a 2019. évre 

vonatkozóan 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 30. § (3) bekezdésének második fordulata alapján az elutasított kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól az Igazgatóság nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden 

évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján teljesítendő adatszolgáltatás a 2019. 

év vonatkozásában nemleges. 


