
 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a 1195/2012. (VI. 18.) 
kormányhatározattal létrehozott Nukleáris Energia Kormánybizottsággal (a továbbiakban: 
Kormánybizottság) kapcsolatos közérdekű adatok igénylése céljából fordulok Önhöz. A 
kormányhatározat számos feladatot meghatározott a Kormánybizottság, valamint annak 
tagjai számára, amelynek során közérdekű adatok keletkeztek. Ennek alapján kérem, hogy 
küldje el az alábbi adatokat: 
 

−  a Kormánybizottság ügyrendjét; 
−  a Kormánybizottság eddigi üléseinek jegyzőkönyveit vagy emlékeztetőit; 
−  az 1195/2012. (VI. 18.) kormányhatározat 9. pontjában megfogalmazott, a 

Kormánybizottság által vizsgálandó stratégiai kérdésekre a Kormánybizottság 
munkája során eddig adott válaszokat, a Kormánybizottság munkája révén született 
eredményeket; 

−  továbbá az 1194/2012. (VI. 18.) kormányhatározat I-V. pontjaiban elkészíteni előírt 
dokumentumokat, javaslatokat, előterjesztéseket, az egyes feladatok teljesítéséről 
szóló beszámolókat és egyéb eredményeket, valamint a Kormánynak azokról 
született döntéseit. 

 
Az Infotv. 3.§ 5. pontja értelmében, 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 adat. 
 
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé 
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre 
irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Fontos kiemelni, hogy a fenti törvény 
meghatározása szerint közérdekűnek az az adat tekintendő, amely az ott meghatározott 
típusú szerv, illetve személy kezelésében van, valamint a tevékenységére vonatkozik.  
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Az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján az adatigénylésnek közérthető formában és – 
amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül 
teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. 
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. A közfeladatot ellátó szerv a törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az 
adatigénylésnek 15 napon belül köteles eleget tenni. 
 
Kérem, hogy a fentieknek megfelelően a megkereséstől számított 15 napon belül az 
adatigénylésnek tegyen eleget. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérjük, hogy 
lehetőleg a perger@energiaklub.hu email címre vagy .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban 
egy CD/DVD lemezre rögzítsék és küldjék meg címünkre (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.), 
így az adatok környezetbarát módon és könnyen kezelhetően ismerhetőek meg. Az ezzel 
kapcsolatos indokolt költségeket természetesen megtérítjük. 
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