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dr. Péterfalvi Attila elnök úr részére 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1530 Budapest, Pf. 5. 
 

Tisztelt Elnök Úr! 
 
Az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (képviseli: dr. Bodoky Tamás Richárd ügyvezet , 
székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 10., IV./9.) tisztelettel kezdeményezi, hogy Elnök 
Úr az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése és 62. §-a alapján folytasson le 
vizsgálatot az MVM Paksi Atomer  Zrt. alábbi gyakorlatát érint en. 
 
A kérelmez  2013. június 3-án adatigénylést terjesztett el  az MVM Paksi Atomer  Zrt.-
hez, amelyben kérte, hogy, az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján elektronikus másolatban 
küldje meg az általa nukleáris f elemek beszerzésére 
a) már megkötött, az adatkérés beérkezésének id pontjában fennálló szerz déseket; és 
b) a 2010. január 1-je és az adatkérés beérkezése között megkötött, már teljesített 
szerz déseket. 
Az adatkérés és az arra adott válasz megtekinthet  a 
http://kimittud.atlatszo.hu/request/futoelemek-beszerzesere-iranyulo linken, illetve jelen 
beadvány 1. számú mellékleteként. 
2013. június 11-én az MVM Paksi Atomer  Zrt. arról tájékoztatott, hogy az adatigénylést 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében a 2009. évi CLV. törvény 
szerinti min sítési eljárás van folyamatban. 
 
A kérelmez  ezt követ en 2013. július 3-án arra kérte az MVM Paksi Atomer  Zrt.-t, 
hogy, az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján elektronikus másolatban küldje meg az MVM 
Paksi Atomer  Zrt. által nukleáris f elemek beszerzésére megkötött szerz désekkel 
összefügg  adatokra 2010. január 1-je óta lefolytatott, valamint az adatigénylés 
beérkezésének id pontjában folyamatban lév  min sítési eljárásokra vonatkozóan: 
a) a min sítés tárgyát (az irat, illetve adatkör megjelölését), 
b) a min sít  személyét, 
c) a min sítéssel védett közérdek megjelölését, 
d) az érvényességi id  kezd id pontját és tartamát, folyamatban lév  min sítési eljárás esetén 
a javasolt érvényességi id t és várható kezd id pontját, 
e) a min sítési eljárás megkezdésének id pontját. 
Az adatkérés és az arra adott válasz megtekinthet  a 
http://kimittud.atlatszo.hu/request/nuklearis-futoelemek-beszerzeser linken, illetve jelen 
beadvány 2. számú mellékleteként. 
 
2013. július 19-én az MVM Paksi Atomer  Zrt. a feltett kérdésekre az alábbi válaszokat 
adta: 
a) a min sítés tárgya (az irat, illetve adatkör megjelölése): 
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OAO „TVEL”-MVM PA Zrt. közötti 348/45046040/349903 PA-1-2000-K-TT számú Friss 
nukleáris üzemanyag szállítási szerz dés. 
b) a min sít  személye: 
Országos Atomenergia Hivatal 
c) a min sítéssel védett közérdek megjelölése: 
Min sítéssel védhet  közérdek: 2009. évi CLV. tv. 5. § (1) f): Magyarország állami szerve 
illetéktelen küls  befolyástól mentes zavartalan m ködésének biztosítása. 
d) az érvényességi id  kezd id pontja és tartama, folyamatban lév  min sítési eljárás esetén 
a javasolt érvényességi id  és várható kezd id pontja: 
2013. 06. 07.–2023. 06. 07. 
e) a min sítési eljárás megkezdésének id pontja: 
2013. 06. 07. 
 
A fentiek alapján látható, hogy a min sítési eljárás azt követ en indult meg a kért adatok 
vonatkozásában, hogy a kérelmez  adatigénylése benyújtásra került. A válaszból az is kiderül, 
hogy 2010. január 1-je óta csakis a kérdéses beszerzésre vonatkozóan indult min sítési 
eljárás. 
 
Kérem tisztelt Elnök Urat, hogy a Hatóság vizsgálja meg, hogy 
a) rendelkezik-e az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörrel az MVM Paksi Atomer  
Zrt. kezelésében lév  adatok min sítésére, 
b) jogszer  és aggálymentes eljárás-e az, hogy közérdek  adat igénylésére vonatkozó kérelem 
beérkezése után kezd dik meg a kért adatra vonatkozóan min sítési eljárás, 
c) indokolt-e az adatkéréssel érintett adatok min sítése; beletartozik-e az adatkezel  MVM 
Paksi Atomer  Zrt. a jogszabály által említett „Magyarország állami szerve” kategóriájába; 
továbbá jogszer -e az arra való hivatkozás, hogy a kért adatok nyilvánosságra kerülése 
veszélyeztetné Magyarország állami szerve illetéktelen küls  befolyástól mentes zavartalan 

ködésének biztosítását. 
 
Segít  együttm ködését el re is köszönöm. 
 
Budapest, 2013. július 23. 
 

Tisztelettel, 
 
 
 

 
dr. Bodoky Tamás Richárd 

ügyvezet  
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 


