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Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről 
 

Sorszám 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó 

kérelem tárgya 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem elutasításának indoka 

1. 

Dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott nyertes, 
vesztes pályázatok, azok mellékletei; 
nyertes és vesztes pályázatok 
értékelési pontszámai a pályázati 
kiírás 4. melléklete szerinti bontásban, 
az értékelésről szóló emlékeztetők; 
értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora; értékelést végző bizottság 
üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy 
egyéb dokumentáció; pályázaton 
nyertes pályázók neve, lakcíme, 
születési helye, születési ideje; 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 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. 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 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 

http://www.nemzetidohany.hu/
http://www.nemzetidohany.hu/
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2. 

Dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott nyertes, 
vesztes pályázatok, azok mellékletei; 
nyertes és vesztes pályázatok 
értékelési pontszámai a pályázati 
kiírás 4. melléklete szerinti bontásban, 
az értékelésről szóló emlékeztetők; 
értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora; értékelést végző bizottság 
üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy 
egyéb dokumentáció; pályázaton 
nyertes pályázók neve, lakcíme, 
születési helye, születési ideje; 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 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. 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 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 
  

3. 

Dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott nyertes, 
vesztes pályázatok, azok mellékletei; 
nyertes és vesztes pályázatok 
értékelési pontszámai a pályázati 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 

http://www.nemzetidohany.hu/
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kiírás 4. melléklete szerinti bontásban, 
az értékelésről szóló emlékeztetők; 
értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora; értékelést végző bizottság 
üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy 
egyéb dokumentáció; pályázaton 
nyertes pályázók neve, lakcíme, 
születési helye, születési ideje; 

bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 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.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 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 
  

4. 

Dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott nyertes, 
vesztes pályázatok, azok mellékletei; 
nyertes és vesztes pályázatok 
értékelési pontszámai a pályázati 
kiírás 4. melléklete szerinti bontásban, 
az értékelésről szóló emlékeztetők; 
értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora; értékelést végző bizottság 
üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy 
egyéb dokumentáció; pályázaton 
nyertes pályázók neve, lakcíme, 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 

http://www.nemzetidohany.hu/
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születési helye, születési ideje; követelményére is – nem képezik 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. 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 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 
  

5. 

Kik voltak a bíráló bizottság tagjai, kik 
delegálták őket, milyen szakmai 
ismerettel rendelkeztek a témát 
illetően; kapott-e politikai 
iránymutatást, ha igen kiktől és milyen 
formában kapta; nyilvánosságra 
hozzák-e a pályázatok bíráló lapjait; 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a 
pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 
napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján 
(www.nemzetidohany.hu) közzéteszi.  
Tekintettel arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt 
le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A Bíráló 
Bizottságok tagjaira vonatkozó adatok nem minősülnek az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatnak, illetve 
közérdekből nyilvános adatnak. A kérdés többi része megválaszolva 
 
 

6. 2013. február 22-i ajánlati határidővel A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
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meghirdetett minden pályázati kiírásra 
benyújtott minden pályázat teljes 
pályázati anyaga, nyertes és vesztes 
pályázatokra kiterjedően; a pályázatok 
értékelése során a pályázatoknak 
adott értékelési pontszámainak teljes 
listája a pályázati kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban 

tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 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. 

7. 

Nemzeti dohányboltokra kiírt 
pályázatok dokumentációja: az 
értékelés részletes szempontjai; az 
értékelők névsora; a beérkezett 
pályázatok elbírálása; a kapott 
pontszámaikat; az értékelő bizottság 
üléseiről készült jegyzőkönyvek. 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. 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 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. 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 
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tiszteletben tartásának alkotmányos követelményére is – nem képezik 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 
  

8. 
Pályázat értékelése részletesen, mi 
alapján született a döntés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, illetőleg a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, 
azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel arra, hogy ezen emlékeztetők 
elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak 
idő előttisége folytán - nem teljesíthető. 

9. 

2013. április 22-i eredményhirdetéssel 
érintett pályázatok kapcsán 
valamennyi sikeres pályázati körzet 
esetében az értékelési eljárás 
eredményeként kialakult rangsort 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. Tekintettel arra, hogy a 
Koncessziós tv. meghatározza a koncessziós eljárás során közérdekűnek minősülő adatok körét, így 
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rögzítő okirat, ennek hiányában az 
eredményhirdetés alapjául szolgáló 
egyéb összesítő dokumentum; megyei 
jogú városok és budapesti körzetek 
vonatkozásában beadott pályázatok 
értékelő lapjai, ennek hiányában 
beadott pályázatok körzetenkénti 
tételes felsorolása, az egyes 
pályázatok pontszámaival együtt; 
budapesti körzetekben a nyertes 
pályázatokhoz csatolt üzleti terv; 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint az állam nevében a pályázat kiírására és elbírálására, 
valamint a koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó minisztérium, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A nyertes valamint 
vesztes pályázatok és annak részeként benyújtott üzleti tervek, illetőleg azok mellékletei, 
tekintettel arra, hogy 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 az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján átadható 
adatok körét. Az elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör 
hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) 
bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. 

10. 

Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. elektronikus levélcíme; 
dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott nyertes és 
vesztes pályázatok, ezek mellékletei; 
nyertes és vesztes pályázatok 
értékelési pontszámai a pályázati 
kiírás 4. számú melléklete szerinti 
bontásban, az értékelésről szóló 
emlékeztetők; értékelést végző 
bizottságok tagjainak névsora; 

A koncessziós pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info 
tv. 3. § 9. pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) 
bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések 
megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem 
teljesíthető. A nyertes valamint vesztes pályázatok, illetőleg azok mellékletei, tekintettel arra, hogy 
azok nem minősülnek a Koncessziós tv. szerint közérdekű adatnak, - figyelemmel a személyes 
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értékelést végző bizottság üléseiről 
készült jegyzőkönyv, vagy egyéb 
dokumentáció; pályázaton nyertes 
pályázók neve, lakcíme, születési 
helye, születési ideje 

adatok védelmére, valamint az üzleti titokhoz való jog tiszteletben tartásának alkotmányos 
követelményére is – nem képezik 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. 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 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 elbírálás során 
keletkezett adatokra vonatkozó kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kezelésében lévő adatnak. Nyertesek neve és koncessziós 
szerződés tartalma közzétéve a www.nemzetidohany.hu weboldalon. 
  

11. 

Egy konkrét pályázó pályázatának 
értékelése, ide értve az 1. számú 
nyilatkozat értékelési szempontokhoz 
pontonkénti értékelése; egy konkrét 
pályázathoz mellékelt üzleti terv 
pontozásos értékelése; HU0654 
Dunakeszi pályázatokon nyertes 
személyek pályázatának pontonkénti 
értékelése, ugyanezen nyertes 
személyek üzleti terveinek pontozásos 
értékelése; egy konkrét pályázó, 
valamint Dunakeszi pályázaton 
nyertes személyek pályázatának 
értékelő lapjainak másolatai; üzleti 
tervek értékelése milyen 
szempontrendszer alapján történt, 
Dunakeszi pályázatok értékelését 
milyen eljárási rend szerint és kik 
végezték  

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
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szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak. A Bíráló Bizottságok a beérkezett koncessziós pályázatok elbírálása 
vonatkozásában kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló 
koncessziós pályázati kiírás szempontrendszere alapján jártak el. 

12. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság átengedésére benyújtott, 
009669 és 009661 azonosító számú 
pályázatok értékeléseibe való 
betekintés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, illetőleg azok mellékletei, tekintettel arra, 
hogy azok nem minősülnek a Koncessziós tv. szerint közérdekű adatnak, - figyelemmel a személyes 
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adatok védelmére, valamint az üzleti titokhoz való jog tiszteletben tartásának alkotmányos 
követelményére is – nem képezik 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

13. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Újszász, Szolnok, 
Jászberény és Cegléd településen 
történő átengedésére benyújtott, 
023871, 023865, 023878, 023852 és 
023872 azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
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kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

14. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Hatvan, Balassagyarmat, 
Salgótarján és Szécsény településen 
történő átengedésére benyújtott 
023864, 016892, 007616, 016607 és 
026031 azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  
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15. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Jászárokszállás, Gyöngyös, 
Jászfényszaru és Eger településen 
történő átengedésére benyújtott 
025010, 008904, 025011, 009631 és 
016381 azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

16. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Verpelét, Gyöngyös, Eger, 
Recsk, Kompolt településen történő 
átengedésére benyújtott 023876, 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. A 
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022509, 027153, 006440 és 030311 
azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

17. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Debrecen, Hajdúszoboszló, 
Miskolc, Salgótarján, Hajdúdorog 
településen történő átengedésére 
benyújtott 023870, 028111, 031471, 
030045 és 016379 azonosító számú 
pályázatok elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 

http://www.nemzetidohany.hu/


 

14 
 

jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

18. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Salgótarján, 
Karancslapujtő, Szécsény, Salgótarján, 
Bátonyterenye településen történő 
átengedésére benyújtott 025186, 
031282, 025185, 031052 és 021255 
azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 
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tájékoztatáskérés. emlékeztetőben foglaltak, valamint a koncessziós szerződés azon tartalmi elemei minősülnek 
közérdekű adatnak, amelyek a nyilvános koncessziós pályázat kiírásának a részét képezték. 
A kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

19. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Bátonyterenye, 
Mátraterenye, Somoskőújfalu, 
Salgótarján településen történő 
átengedésére benyújtott 024206, 
029745, 023421, 030184 és 007642 
azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
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Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, 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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

20. 

Dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Cegléd, Ceglédbercel, 
Törökszentmiklós településen történő  
átengedésére benyújtott 030432, 
023880, 030223, 022780, 023395 
azonosító számú pályázatok 
elbírálásáról, az értékelési 
szempontokról, a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az igénylő által 
benyújtott pályázatokhoz képest 
viszonyított előnyeiről történő 
tájékoztatáskérés. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. Ennek megfelelően a koncessziós 
pályázat elbírálása során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. 
pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt 
a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészíti és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel 
arra, hogy ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az erre 
vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. A megkeresésében 
szereplő település nyertes valamint vesztes pályázatai, illetőleg azok mellékletei, tekintettel arra, 

http://www.nemzetidohany.hu/
http://www.nemzetidohany.hu/


 

17 
 

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 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 elbírálás során keletkezett adatokra vonatkozó 
kérelmének teljesítésére hatáskör hiányában nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy azok nem 
minősülnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő adatnak.  

21. 

Mely vállalkozás készítette a 
dohányboltok Arculati kézikönyvét; 
mennyibe került a kiadvány; milyen 
eljárásban választották ki a vállalkozót. 

Az érintett társaság üzleti titokra hivatkozással megtagadta a hozzájárulását arra vonatkozóan, 
hogy a kiadvány árával kapcsolatos kérdésre vonatkozó adatot megadjuk. A többi kérdésre 
megkapta az igénylő a kért adatot.  

22. 

Szekszárd településen gyakorolható 
dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott 
valamennyi nyertes és nem nyertes 
pályázathoz készült, a Koncessziós tv. 
9/A. (3) bekezdése szerint elkészített 
emlékeztetőbe történő betekintés, 
arról másolat készítés. 

A Koncessziós tv. 9/A. § (4) bekezdése, illetőleg a 19. § (2) bekezdése értelmében a koncessziós 
eljárásokkal kapcsolatban a nyilvános pályázatok elbírálása során készített emlékeztetőben 
foglaltak, valamint a koncessziós szerződés azon tartalmi elemei, amelyek a nyilvános koncessziós 
pályázat kiírásának a részét képezték, közérdekű adatnak minősülnek.  A kiíró a Koncessziós tv. 
9/A. § (3) bekezdésének megfelelően a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a koncessziós 
szerződések megkötésétől – azaz valamennyi fél által történő aláírásától – számított 30 napon 
belül elkészíti és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján 
(www.nemzetidohany.hu) közzéteszi. Tekintettel azonban arra, hogy a koncessziós szerződések 
aláírásának folyamata még nem zárult le, így ezen emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi 
határidő még nem járt le, az erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán – jelenleg 
nem teljesíthető. 

23. 

Dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra benyújtott 
2149/00169 iktatószámú és 026416 
vonalkód sorszámú, 2149/00213 
iktatószámú és 016874 vonalkód 
sorszámú pályázatok az értékelési 
szempontok alapján milyen 
eredményt értek el 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. Tekintettel arra, hogy 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag a Koncessziós törvény alapján közérdekű adatnak 
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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 kiíró 
a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a 
koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján közzétette, mely megtekinthető és letölthető a 
www.nemzetidohany.hu weboldalra kattintva. 

24. 
Egy konkrét nem nyertes pályázat 
értékelésének igénylése. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. Tekintettel arra, hogy 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró 
a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a 
koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján közzétette, mely megtekinthető és letölthető a 
www.nemzetidohany.hu weboldalra kattintva. 

25. 
Kaposvár településre benyújtott egy 
konkrét nem nyertes pályázathoz 
tartozó bírálati lap igénylése. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. Tekintettel arra, hogy 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, 
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valamint a koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó minisztérium, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró 
a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a 
koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján közzétette, mely megtekinthető és letölthető a 
www.nemzetidohany.hu weboldalra kattintva. 

26. 

Egy konkrét nem nyertes pályázat 
értékelésének igénylése, mely 
feltételre hány pontot kapott, üzleti 
terv részletes értékelése. 

A koncessziós pályázat kiírója és elbírálója az Fdvtv. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint az állami vagyonnal való gazdálkodásért felelős miniszter. A koncessziós pályázat elbírálása 
során keletkező adatok - függetlenül azok minősítésétől - az Info tv. 3. § 9. pontja alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. Tekintettel arra, hogy 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, 
illetőleg a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján 
kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró 
a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztetőt a 
koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette és a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján közzétette, mely megtekinthető és letölthető a 
www.nemzetidohany.hu weboldalra kattintva. 

27. 
A Nemzeti Dohányboltok napi 
összforgalma forintban az ND Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit 

A forgalmi adatok fogadására szolgáló rendszer indulása a napokban történt, melyből következően 
az eddig beérkezett adatok tisztítása, teljesség ellenőrzése jelenleg is folyamatban van, így a 
közérdekű adatigénylésben kért adatok jelenleg még nem állnak az ND Nonprofit Zrt. 
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Zárkörűen Működő Részvénytársaság 
informatikai rendszerében szereplő 
adatok szerint. 
A Nemzeti Dohányboltok napi átlagos 
forgalma egy boltra vetítve forintban 
az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság informatikai 
rendszerében szereplő adatok szerint. 
A Nemzeti Dohányboltok napi 
összforgalma dohánytermékenként az 
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság informatikai 
rendszerében szereplő adatok szerint. 
A Nemzeti Dohányboltok napi átlagos 
forgalma egy boltra vetítve 
dohánytermékenként az ND Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zárkörűen Működő Részvénytársaság 
informatikai rendszerében szereplő 
adatok szerint. 
 

rendelkezésére. Az ND Nonprofit Zrt., mint adatkezelő csak a Kormányrendeletben  és a 
koncessziós szerződés részét képező hozzájáruló nyilatkozatban  egzakt módon, tételesen 
meghatározott esetekben  jogosult az  általa kezelt adatok továbbítására mivel a kérdéses  adatok 
a dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adatok. Ebből 
következően az ND Nonprofit Zrt.-nek a megkeresésében szereplő forgalmi adatokat, valamint az 
abból készült elemzéseket, kimutatásokat illetve összesítéseket megadni nem áll módjában, mert 
ilyen adattovábbításra sem a Kormányrendelet, sem a koncessziós szerződés nem hatalmazza fel. 
A fent leírtakon túlmenően a Nemzeti Dohányboltok forgalmi adatainak jellege, valamint azoknak 
Kormányrendeletben meghatározott jogosultaknak történő átadása, az átadható adatok tartama, 
időbelisége kapcsán az ND Nonprofit Zrt. és a Gazdasági Versenyhivataltól (a továbbiakban: GVH) 
állásfoglalást kért, annak érdekében, hogy adatkezelése és adattovábbítása a versenyjogi 
követelményeknek is megfeleljen. Az adattovábbítás megfelelő módjáról az egyeztetések jelenleg 
is zajlanak a GVH-val.  Összegezve a leírtakat a közérdekű adatigénylésében foglaltakat nem áll 
módunkban teljesíteni, tekintettel arra, hogy a kért adatok egyrészt még nem állnak az ND 
Nonprofit Zrt. rendelkezésére, másrészt pedig azok továbbítására az ND Nonprofit Zrt. nem 
jogosult. 

28. 

Egy konkrét pályázati anyaghoz csatolt 
bérleti szerződés, amely bérleti 
szerződés alapján a bérleményben 
dohányboltot üzemeltetnek.  

A konkrét nyertes személynek az ND Nonprofit Zrt.-nél lévő pályázati anyagát áttekintettük, 
melyben bérleti szerződés sem eredeti, sem másolati példányban nem szerepel. A kért adatok 
hiánya folytán az előterjesztett közérdekű adatigénylést nem áll módunkban teljesíteni.  

29. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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 
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előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó minisztérium, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

30. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 
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elért pontszámokhoz.  részét képezték. A kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

31. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
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mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

32. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  
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33. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

34. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag a Koncessziós törvény 
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egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

35. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
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és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

36. 

A www.nemzetidohany.hu 
weboldalon közzétett emlékeztető 
nem felel meg a Koncessziós törvény 
9./A. § (3) bekezdés szerinti 
emlékeztetőre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, erre tekintettel az 
emlékeztető kiegészítését, hogy az 
egyes pályázatok hány pontot kaptak 
az értékelési szempontok és az üzleti 
terv alapján. A pontszámok 
megjelölése akként, hogy azok hogyan 
viszonyulnak a nyertes pályázatok által 
elért pontszámokhoz.  

Az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon. Tevékenysége 
tisztán adatfeldolgozási jellegűnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy 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, csak az 
Info. tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő adatok, azon belül is kizárólag 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 kiíró a Koncessziós tv. 9/A. § (3) bekezdése alapján a pályázatok elbírálásáról 
szóló emlékeztetőt a koncessziós szerződések megkötésétől számított 30 napon belül elkészítette 
és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu) közzétette. A közzétett emlékeztetők 
a hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően, annak maradéktalan betartása mellett készültek el. 
Az emlékeztető hivatkozott b.) pontja tartalmazza azon értékelési szempontokat, melyeket az 
elbírálónak figyelembe kellett vennie. Az objektív értékelésen alapuló, rögzített mértékben adható 
pontszámokat, illetve a szubjektív értékelés alapján pontozható szakmai szempontok lehetséges 
mértékét a 2012. december 15. napján közzétett pályázati Kiírás maga is tartalmazta. Az értékelés 
részletes menetének leírása és az egyes szempontokra adott részpontszámok a törvényi előírások 
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szerint az Emlékeztető kötelező tartalmi elemét nem képezik. A fentiekben kifejtettek szerint az 
ND Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában a Koncessziós törvény 9/A. § (1) b.) pontja alapján az 
Emlékeztetőket kiegészíteni az egyes szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó további 
adatokkal. Erre tekintettel ezen irányú adatigénylését nem áll módunkba teljesíteni.  

37. 

A 2013. szeptember 2. ajánlattételi 
határidővel meghirdetett 
dohánytermék-kiskereskedelemi 
jogosultság átengedésére kiírt 
pályázati kiírásra Erdőtelek, Maklár, 
Ostoros településekre benyújtott 
000584, 000581, 000582 
azonosítószámú pályázatok 
érvényesek voltak-e, ha nem az 
érvénytelenség oka.  

Tekintettel arra, hogy a Koncessziós tv. meghatározza a koncessziós eljárás során közérdekűnek 
minősülő adatok körét, így az ND Nonprofit Zrt., csak az Info tv. 26. § (1) alapján kezelésében lévő 
adatok, azon belül is kizárólag 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 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. Tekintettel arra, hogy a fenti települések közül Erdőtelek és Ostoros 
vonatkozásában az emlékeztetők elkészítésére nyitva álló törvényi határidő még nem járt le, az 
erre vonatkozó adatigénylés - annak idő előttisége folytán - nem teljesíthető. Maklár település 
esetében a fent leírtakra tekintettel adatkérést teljesítettük, annak időszerűsége esetén, így  
megküldtük Maklár a 2013. szeptember 9. napi ajánlattételi határidejű pályázati eljárás Maklár 
település vonatkozásában készült emlékeztetőjét. 
 
  

 


