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Tisztelt Szélkovács Mária Asszony! 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
28. § (1) bekezdése alapján 2012. október 2-án e-mailben előterjesztett kérelmében Ön választ kért 
az alábbi kérdésekre: 
- az "információszabadság napja" alkalmából alapított és átadott ezüst emlékéremnek milyen 
költségei voltak, továbbá, hogy a díjazott kiválasztása hány jelöltből, milyen szempontok alapján és 
ki által történt, bármilyen szerződéses kapcsolatba került-e a díjazott által képviselt céggel a hatóság 
vagy annak vezető munkatársai, ha igen, akkor milyen díjazással. 
 
Válaszaim a következők: 
 
- az ezüst érem kiszámlázott, előállítási ára:  14 000 Ft + Áfa, vagyis 17 780,- Ft bruttó áron.  
Oklevél és éremtartó mappa ára:                    3 200 Ft + Áfa, vagyis:  4 064,- Ft bruttó áron.  
                                                                                               Összértéke:   21 844,- Ft 
A díjjal együtt természetesen nem járt pénzjutalom.  
 
Csak összehasonlításképpen, a Dr. Jóri András volt adatvédelmi biztos által az információszabadság 
napjára szervezett esemény költségei emlékeim szerint 2011-ben elérték az 1.800.000 forintot, 
amiből a résztvevők szállásköltsége kb. 70 000 forintot, a catering szolgáltatások több, mint 
800 000 forintot tettek ki. 
 
- A díjazott kiválasztása megfelel a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 

valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bek. a) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján született, NAIH 19/2012. sz. szabályzatában foglalt eljárási rendnek:  

 

„1. cím 

1.1. 

„Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” annak adományozható, aki az 
adatvédelem, illetve az információs önrendelkezési jog és információszabadság  terén kiemelkedő 
magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, vagy jelentősen hozzájárult ilyen eredmény 
eléréséhez. 

1.2. 

A díjat magyar és külföldi természetes személyeknek, egyházi és társadalmi szervezeteknek vagy 
más közösségeknek lehet adományozni. 

1.3. 

Évente legfeljebb 2 díj adományozható.  

A díjban részesített adományozást igazoló okiratot kap. 
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1.4. 

Az érem ezüstből készült, 42,5 mm átmérőjű.  

Az érem első oldalán körben a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” felirat és 
logója látható. 

Az emlékérem hátoldalán, középen - az érme felső részében - Magyarország címere, alatta egy 
nyitott könyv található, melynek jobb oldalán az alábbi idézet olvasható: „S emberhez illik, hogy 
legyen joga.” Petőfi. A nyitott könyv bal oldalán az „EMLÉKÉREM” felirat található.  

Az emlékérem képe a szabályzat 1. sz. melléklete. 

Az érem Szabó Tamás ötvös mester alkotása. 

2.Cím 

A díj átadására az adatvédelem, illetve az információszabadság napja alkalmából kerül sor. 
3.Cím 

3.1. 
Az elnök dönt az emlékérem adományozásáról. 
3.2. 
Az emlékérmet az elnök adja át.” 
 
- A Hatóság nem áll szerződéses kapcsolatban a díjazottal.  
 
- A Hatóság vezető munkatársainak szerződéses kapcsolatairól a Hatóság nem vezet nyilvántartást. 
 
 
 
Budapest, 2012-10-04 
 
     Üdvözlettel: 
 
 
       Dr. Péterfalvi Attila 

 


