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Nyilvántartás a 2015. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről 
 

Sorszám 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó 

kérelem tárgya 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem elutasításának indoka 

1. 

A 2013. március 31. és 2015. március 31. 
között kötött nettó 500.000 forintot 
meghaladó, de a nettó 4 millió forintot el nem 
érő, az ND Nonprofit Zrt. által vállalkozásokkal 
(gazdálkodó szervezetekkel, gazdasági 
társaságokkal) kötött szerződések listája amely 
tartalmazza szerződésenként a szerződő 
partnerek nevét, valamint kapcsolódóan a 
szerződéskötések dátumát, a szerződések 
tárgyát, összegét, és lejáratát ( teljesítés 
idejét). Volt e az adott 
munka/megbízás/szerződés pályáztatva? 
 
Az ND Nonprofit Zrt. utazási költségekre 
mennyit költött évenként 2012,2013, 2014 
évben (pl. cégvezetők utazása kül-, vagy 
belföldi konferenciákra, üzleti találkozókra, stb. 
(beleértve a kifizetett szállásköltségeket, 
napidíjat, egyéb költségeket, amik a cég 
terhére kerültek elszámolásra ezzel 
kapcsolatosan )? 

A 2015.04.02. napján valamint ismételten 2015.04.22. napján beérkezett közadat igénylés elkésve az Info. tv. által a 
válaszadásra meghatározott az adatigénylés beérkezetés követő 15 naptári napon belül került megválaszolásra, melyben 
valamennyi kérdés kapcsán teljeskörű tájékoztatást adott az ND Nonprofit Zrt.  
 
"Az ND Nonprofit Zrt. által 2012., 2013. és2014. évben utazási költségek elszámolása vonatkozásában feltett kérdése 
vonatkozásban tájékoztatjuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdvtv.) 4. §. (2) bekezdésében 
foglalt feladatok maradéktalan ellátására tekintettel 2013. év július – a Nemzeti Dohányboltok működésének 
megkezdése óta – hónap elejére ellenőrzési szakterületet állított fel, mely munkáját azóta is folyamatosan ellátja. Az ND 
Nonprofit Zrt. kizárólag ezen szakterülete működésével kapcsolatosan számol el utazási költségeket. 2012 évben ennek 
megfelelően nem merült fel ilyen költség, 2013 évben 600.259 Ft., 2014. évben 1.414.899 Ft. költség került elszámolásra.  
 
Az ND Nonprofit Zrt. által nyújtott támogatásokat illetően tájékoztatjuk, hogy a Zrt. az Ön által adatkérésében megjelölt 
időszakban 2012. január 1. - 2014. december 31. között nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb bármely formában 
támogatást sportklubok, sportegyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek, egyházak, vallási szervezetek, vallási 
csoportok, gyülekezetek részére.   
 
Tájékoztatjuk, hogy a Zrt. által közbeszerzési eljárás során kötött valamennyi szerződés, valamint ennek teljesítése 
megtalálható weboldalunkon a közadatok között feltűntetve. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Zrt. valamennyi beszerzése a 
hatályos jogszabályi előírások, valamint saját beszerzési szabályzatában foglaltak maradéktalan betartása mellett történt, 
illetve történik. Közérdekű adatkérésének eleget téve jelen levelünk mellékleteként csatolva megküldjük a 2013. március 
31. és 2015. március 31. között a nettó 500.000 forintot és nettó 4 millió forintot közötti szerződési értékű szerződésekre 
vonatkozó adatokat. " 

2. 

Adatkérő 2015. november 24. napján 
beérkezett megkeresésében az ND Nonprofit 
Zrt.-től a Magyar Állam nevében lefolytatott 
dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós 
pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatok (a 
2012. december 15. napján Kiírt és 2013. 
április 22. napján eredményhirdetéssel zárult 
pályázati eljárás vonatkozásában HU1487, 

Az ND Nonprofit Zrt. betartva az adatigénylés teljesítésére vonatkozó Info. tv.-ben foglalt határidőket 2015.12.08. napján 
kelt levelében megküldte adatkérő részére a 021526, 028363, 028386, 028379 egyedi azonosítójú pályázatok pályázat 
értékelési lapjainak másolatát, valamint a HU1487, HU2669 azonosítójú településekre érkezett pályázatokról készült 
települési jegyzőkönyvek másolatát, az abban szereplő személyes adatok törlésével.  
 
Az ND Nonprofit Zrt. adatkérő nyertes és vesztes pályázatok összehasonlíthatóságára vonatkozó igényét elutasította, 
mivel az ND Nonprofit Zrt. nem rendelkezik adatokkal az egyes pályázati körök nyertes és vesztes pályázatainak 
összehasonlítását illetően, ilyen összehasonlítás nem áll rendelkezésére, továbbá erre vonatkozó feladata semmilyen 
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valamint HU2669 azonosítójú településekre, 
benyújtott 021526, 028363, 028386, 028379 
egyedi azonosítójú pályázatok egyes értékelési 
szempontok szerinti értékelését, valamint az 
adott települések vonatkozásában a megjelölt 
pályázatoknak a településekre benyújtott 
pályázatokhoz viszonyított rangsorolásának 
kiadását kérte. Kérte továbbá a megjelölt 
pályázatok nyertes pályázatokkal való 
összehasonlítását. 

jogszabályi előírásból nem vezethető le. 

3. 

Adatkérő 2015. november 24. napján 
beérkezett megkeresésében az ND Nonprofit 
Zrt.-től a Magyar Állam nevében lefolytatott 
dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós 
pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatok (a 
2012. december 15. napján Kiírt és 2013. 
április 22. napján eredményhirdetéssel zárult 
pályázati eljárás vonatkozásában HU1487 
azonosítójú településre, benyújtott 017423 
egyedi azonosítójú pályázat egyes értékelési 
szempontok szerinti értékelését, valamint az 
adott település vonatkozásában a megjelölt 
pályázatnak a településre benyújtott 
pályázatokhoz viszonyított rangsorolásának 
kiadását kérte. Kérte továbbá a megjelölt 
pályázat nyertes pályázattal való 
összehasonlítását. 

Az ND Nonprofit Zrt. betartva az adatigénylés teljesítésére vonatkozó Info. tv.-ben foglalt határidőket 2015.12.08. napján 
kelt levelében megküldte adatkérő részére a 017423 egyedi azonosítójú pályázat pályázat értékelési lapjának másolatát, 
valamint a HU1487 azonosítójú településre érkezett pályázatról készült települési jegyzőkönyv másolatát, az abban 
szereplő személyes adatok törlésével.  
 
Az ND Nonprofit Zrt. adatkérő nyertes és vesztes pályázatok összehasonlíthatóságára vonatkozó igényét elutasította, 
mivel az ND Nonprofit Zrt. nem rendelkezik adatokkal az egyes pályázati körök nyertes és vesztes pályázatainak 
összehasonlítását illetően, ilyen összehasonlítás nem áll rendelkezésére, továbbá erre vonatkozó feladata semmilyen 
jogszabályi előírásból nem vezethető le. 

4. 

Adatkérő 2015. november 24. napján 
beérkezett megkeresésében az ND Nonprofit 
Zrt.-től a Magyar Állam nevében lefolytatott 
dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós 
pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatok (a 
2012. december 15. napján Kiírt és 2013. 
április 22. napján eredményhirdetéssel zárult 
pályázati eljárás vonatkozásában HU2669 
azonosítójú településre, benyújtott 025085 
egyedi azonosítójú pályázat egyes értékelési 
szempontok szerinti értékelését, valamint az 
adott település vonatkozásában a megjelölt 
pályázatnak a településre benyújtott 
pályázatokhoz viszonyított rangsorolásának 

Az ND Nonprofit Zrt. betartva az adatigénylés teljesítésére vonatkozó Info. tv.-ben foglalt határidőket 2015.12.08. napján 
kelt levelében megküldte adatkérő részére a a 025085 egyedi azonosítójú pályázat pályázat értékelési lapjának 
másolatát, valamint a HU2669 azonosítójú településre érkezett pályázatról készült települési jegyzőkönyv másolatát, az 
abban szereplő személyes adatok törlésével.  
 
Az ND Nonprofit Zrt. adatkérő nyertes és vesztes pályázatok összehasonlíthatóságára vonatkozó igényét elutasította, 
mivel az ND Nonprofit Zrt. nem rendelkezik adatokkal az egyes pályázati körök nyertes és vesztes pályázatainak 
összehasonlítását illetően, ilyen összehasonlítás nem áll rendelkezésére, továbbá erre vonatkozó feladata semmilyen 
jogszabályi előírásból nem vezethető le. 



 

3 
 

kiadását kérte. Kérte továbbá a megjelölt 
pályázat nyertes pályázattal való 
összehasonlítását. 

5. 

Adatkérő 2015. november 24. napján 
beérkezett megkeresésében az ND Nonprofit 
Zrt.-től a Magyar Állam nevében lefolytatott 
dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós 
pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatok (a 
2012. december 15. napján Kiírt és 2013. 
április 22. napján eredményhirdetéssel zárult 
pályázati eljárás vonatkozásában HU1487 
azonosítójú településre, benyújtott 028939 
egyedi azonosítójú pályázat egyes értékelési 
szempontok szerinti értékelését, valamint az 
adott település vonatkozásában a megjelölt 
pályázatnak a településre benyújtott 
pályázatokhoz viszonyított rangsorolásának 
kiadását kérte. Kérte továbbá a megjelölt 
pályázat nyertes pályázattal való 
összehasonlítását. 

Az ND Nonprofit Zrt. betartva az adatigénylés teljesítésére vonatkozó Info. tv.-ben foglalt határidőket 2015.12.08. napján 
kelt levelében megküldte adatkérő részére a a 028939 egyedi azonosítójú pályázat pályázat értékelési lapjának 
másolatát, valamint a HU1487 azonosítójú településre érkezett pályázatról készült települési jegyzőkönyv másolatát, az 
abban szereplő személyes adatok törlésével.  
 
Az ND Nonprofit Zrt. adatkérő nyertes és vesztes pályázatok összehasonlíthatóságára vonatkozó igényét elutasította, 
mivel az ND Nonprofit Zrt. nem rendelkezik adatokkal az egyes pályázati körök nyertes és vesztes pályázatainak 
összehasonlítását illetően, ilyen összehasonlítás nem áll rendelkezésére, továbbá erre vonatkozó feladata semmilyen 
jogszabályi előírásból nem vezethető le. 

 


