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A F6vzirosi Foilgydszsdghez 2019. jrinius 22. napjin elektronikus fton drkezett beadvdnyilban
az informdci6s cinrcndelkezdsi jogr6l ds az in I'orm;ici6szabadsdgr6l szdl6 201 1. dvi CXII.
torvdny (Info. tv.) 28. g-rinak ( l) bekczddsdre hivarkozva - az eljdfiis tipusdnak megjelctldse
ndlki.il - arr6l kdr t:ijdkoztatist, hogy van-e tblyanratban ldvo eljdlris az ESCoRT Vddelmi
Szolgiiltat6 KIi. ellcn, ha igen, n.rikor ds midrt inditottiik is hol ralt az eljiris. Kdrclmdben
hivatkozott a Nenrzeti Adatvidelnri ds In fbrrndci6szabadsig Hat6siig NAIH/2015/471012/V.
szfmf iilliisfoglal6sdra, amely szerint az adatkdrdsinek teljesitdse nem tagadhat6 meg, nerr
tartalmazza az adatigdnylo nevit ds cldrhetosdgdt.

Tiijdkoztatonl, hogy az adatszolgdltatr:rsra ir:inyul6 kdrelme az alibbiak miatt nem teljesitheto:

Az lnfo. tv. 3. $-iinak 5. ds 6. pontlai hatiilozziik meg a kozdrdeku ds a kdzdrdekbol nyilv/rnos
adat fogalmiit. Kozdrdekir adatnak minosijl az dllami vagy helyi dnkorrniinyzati I'eladatot,
valamint jogszabiilyban meghatilrozotr egydb kitzf'eladatot elliit6 szerv vagy szemdly
kezeldsdben ldvo ds tevikenysdgirc vonarkoz6 vagy kcjzf'eladatdnak elldtiisiival
dsszefiiggdsben keletkezett, a szemilyes adat fbgahra alii nem eso, biirmilyen m6don vagy
formiiban rogzitett inforrndciti vagy ismeret, ftiggetleniil kezeldsdnek m6djdt6l, <indl.l6 vagy
gytijtemdnyes jellcgdtol, igy ktilondsen a hatiiskcille, illetdkessigle, szervezeti feldpitdsre,
szakmai tevdkenysigre, annak eredmdnyessigdre is kiterjed6 drtdkelisdr.e, a birtokolt
adatfajtiikla ds a nijkoddst szabiilyoz6 jogszabhlyokr.a, valarnint a gazd:ilkoddsr.a, a megkcitdtt
szcrz<iddsekrc vonatkoz6 adat

Ennek alapjiin a ktizdrdekii ds kdzdrdekbol nyilviinos adatnak kiziir6lag olyan adatok
mincjstilhetnek, anrelyek megislnerdse, nyilviinossiigra hozatala az illami vagy hclyi
onkorrndnyzati feladatot, valarnint jogszabilyban meghatiirozott egydb kcizl'eladatot elliit6
szervek vagy szemdlyek esetdben a kozi.igyek iitliithat6sdg/rnak az drvinyesitdsdt szolgtilja.

Az- adatkezeldssel irintett szervek, szerndlyek iiltal kozf'eladatuk elLitiisa soliin a konkrdt
egyedi i.igyekben ktilcin torvdny alapjrin lcfblytatott eljdriisok kerctdbcn keletkezett, a kdlclme
szerint nregismerni kfvdnt adatok kcizdrdekri adatnak nem nrincisiilnek.

Az tigydszsdgrol sz6l6 2011. dvi CLXllI. tdrvdnynek (Utv.) az tigyiszsdgi adatkezelisre
vonatkoz6 szabiilyai az [nfo. tv. alapjiin rtszletesen meghat:irozziik az iigydszsdg btintetojogi,
kozdrdekvddelmi, statisztikai, valamint tudomiinyos cdhii, tovfbbri a mzis hat6srigokt6l itvett
ldatok kezelc(sdnek a szlhJlyuit.



A kdrelmdben On egyedi, az ESCORT Vddelmi Szolgiiltat6 Kfi. ellen indult eljiirdsokr6l kdr
ttijdkoztatdst.

Konkr€t, egyedi iigyekben az aclatszolgdltatiisra, illetvc az adatkezeldssel dlintett adatok
hauladik szem6lyek riszire tcirtino hozziil6r'hetovd tdteldre, nyilv/rnossiigra hozataldra csak
az adatkezeldsle f'elhatalmaz6 ktildn tdrvdny rcndelkezisei alapjiin lehet m6d.

A btintetoelj ririrsr'61 sz6l(r 20lL1 . 6vi XC. tofvdny (Be.) 98. g-iiban foglaltak irtelmdben a
bir6sdg, az iigydszsdg ds a nyomozti hatcisirg gondoskodik arr6l, hogy a biintetoelj/udsban
kezelt vddett adat sziiksdgteleniil ne keri.iljdn nyilvirnoss6gra, ne juthasson illetdktelen
szemdly tudomiisiira, a szem6lyes adat vddelme biztositotr legyen. A Be. ll0. g-rinak (l)
bekezddse szerint az iigyiratok megismerdsdlc is a nyilvi.rnossdg tai.jdkoztatiistira vonatkoz6
rendclkezdsekben meghataifozott szemdlyeken kiviil a biintetoelliirilsr6l tdjikozrards annak
adhat6, akinek az eljiilris lefblytatriseihoz vagy annak ercdm6nydhez jogi drdeke fiizodik. A
kdrelmdben ibglaltak az On tdjdkoztatdsiit lchetovd tevo .jogi irdcket nem alapozzdk mcg.
Altaliinos jogvddelmi dldck cinmagiiban a konkrit biintetoi.igyrol I'clvililgositirs addsilt nen.t
alapozhatja meg.

Az Utv. 34. $-rinak (4) bekezddse alapjiin a kozdldekvddehni tevdkcnysdge sordn keletkezo ds
riltala kezelt adat16l az tigydszsdg csak a szem6lyes adatkezeldssel dlintettnek nyrijthat
tiijdkoztat:ist, erle figyelemmel a kdrelne alapjrin az abban megje16lt teirsas6g ellen
esetlegesen indult egy6b, az tigydszsdg kozildekvddelmi tevikenysigdbe rarroz6 eljdrrisr6l
val6 tzijdkoztatirslra sincs lchetosdg.

Kdrem tdjdkoztatiisom tudomdsul vdreldt.

Tdjdkoztatom, hogy dcintdsem ellen az Infb. tv. 31. g-rinak (3) bekczdise alapjr.rn a
tdjdkoztat;ls kdzhezvdteldtol szdmitott 30 napon beltil pert indithat a Fovrirosi F6tigydszseg
ellcn.
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