
 

 

Iktatószám: KOM/11358-1/2013-NFM 

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés 

 

Tisztelt Kőhalmi Dezső! 

 

Hivatkozással a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére 

2013. május 13. napján elektronikus úton eljuttatott, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 28. § (1) 

bekezdésére hivatkozással előterjesztett közérdekű adat megismerése iránti kérelmére, az 

alábbiakról tájékoztatom. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, mint közfeladatot ellátó szervnek az Info tv. 26. § (1) 

bekezdésében foglalt kötelezettsége csak közérdekű adat, illetőleg közérdekből nyilvános adat 

megismerésére vonatkozik. 

 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 

2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 2. § (1) bekezdése a dohánytermékek 

kiskereskedelmi jogosultságának koncessziós szerződéssel történő átengedésére a törvényben 

foglaltak mellett a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényt (a továbbiakban: Koncessziós 

tv.) rendeli alkalmazni. 

 

A Koncessziós tv. meghatározza a koncessziós eljárás során közérdekűnek minősülő adatok 

körét, így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint az állam nevében a pályázat kiírására és 

elbírálására, valamint a koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó 

minisztérium az Info tv. 26. § (1) alapján csak a Koncessziós törvény alapján közérdekű adatnak 

vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő adat tekintetében jogosult és köteles 

adatszolgáltatás teljesítésére. 

 

A Koncessziós tv. 9/A. § (4) bekezdése, illetőleg a 19. § (2) bekezdése értelmében a koncessziós 

eljárás során kizárólag a nyilvános pályázatok elbírálása során készített emlékeztetőben 

foglaltak, valamint a koncessziós szerződés azon tartalmi elemei minősülnek közérdekű 

adatnak, amelyek a nyilvános koncessziós pályázat kiírásának a részét képezték. A koncessziós 

pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az 

állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter.  

 

A kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló 

emlékeztetőt – mely tartalmazza a Koncessziós tv. 9/A. §-ban foglalt adatokat, így valamennyi 

pályázat által elért pontszámot is - településenként a koncessziós szerződések megkötésétől 



 

 

számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján 

(www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel arra, hogy ezen törvényi határidő még nem járt 

le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. 

 

Az adatigénylés 5. pontjában foglalt, a nyertes pályázók nevére vonatkozó kérelmét az Info tv. 

30. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazásával az alábbiak szerint teljesítem. 

Tájékoztatom, hogy a nyertes pályázók neve 2013. április 22-én elektronikus formában a 

Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. honlapján közzétételre került a 

http://nemzetidohany.hu/assets/NyertesekListaja_kommunikáció_2013-04-22..pdf címen. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyertes pályázókkal megkötött koncessziós szerződések tartalma 

a Koncessziós tv. 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyilvános, az elérhető a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi honlapján keresztül a http://nemzetidohany.hu/assets/Koncesszios-

szerzodes.pdf címen. 

 

A nyertes valamint vesztes pályázatok, illetőleg azok mellékletei, tekintettel arra, hogy azok 

nem minősülnek a Koncessziós tv. szerint közérdekű adatnak, - figyelemmel a személyes adatok 

védelmére, valamint az üzleti titokhoz való jog tiszteletben tartásának alkotmányos 

követelményére is – nem képezik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az Info tv. 26. § (1) 

bekezdése alapján átadható adatok körét, ugyanígy nincs lehetőség a nyertes pályázók 

személyes adatainak - a nevet meghaladó körben – történő nyilvánosságra hozatalára sem. 

 

Az Ön által igényelt, az értékelést végző bíráló bizottság tagjainak névsorára, valamint az 

értékelést végző bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentációkra 

vonatkozóan – figyelemmel arra, hogy azok a Koncessziós tv. alapján nem minősülnek 

közérdekű adatnak – szintén nem áll módjában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak 

adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasításának felülvizsgálata érdekében a 

Fővárosi Törvényszéken (1363. Bp. Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet 

vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c) is fordulhat. 

A jogorvoslati eljárás az Info tv. 31. §-án alapul. 

 

Budapest, 2013. május 21. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

        Kommunikációs Főosztály 

http://www.nemzetidohany.hu/
http://nemzetidohany.hu/assets/NyertesekListaja_kommunikáció_2013-04-22..pdf
http://nemzetidohany.hu/assets/Koncesszios-szerzodes.pdf
http://nemzetidohany.hu/assets/Koncesszios-szerzodes.pdf

