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Nyilvántartás a 2014. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről 
 

Sorszám 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó 

kérelem tárgya 
Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem elutasításának indoka 

1. 

A 025085 egyedi azonosítójú pályázattal elért 
pontszám összege, a pályázat az elért 
pontszámmal az összes pályázat 
vonatkozásában hogyan lett rangsorolva. 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. A pályázatok elbírálása során keletkező adatok – függetlenül azok minősítésétől – a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, mint adatkezelő kezelésében állnak. 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 értékelési 
szempontokra vonatkozó további adatokkal. 

2. 

Hány Nemzeti Dohánybolt működik 
benzinkúton? Hány Nemzeti Dohánybolt 
működik benzinkúton, 2000 fő alatti 
településen? 

Sem a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, sem a megkötött koncessziós szerződés, 
sem a vonatkozó jogszabályi előírások nem rendelkeznek olyan előírásról, mely értelmében a koncesszió 
jogosult/gyakorló köteles lenne bejelenteni, hogy az általa működtetett Nemzeti Dohánybolt üzemanyagtöltő állomáson 
működik-e, vagy sem. Az ND Nonprofit Zrt. az Alapító Magyar Állam képviseletében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter 
által a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
törvény (továbbiakban: Fdvtv.) 4. §. (2) bekezdése alapján került megalapításra a dohánytermék-kiskereskedelem 
szervezésének előmozdítása és a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséről szóló pályázatok 
kiírásának, elbírálásának, továbbá a koncessziós szerződések megkötésének előkészítése, valamint a megkötött 
koncessziós szerződések ellenőrzése érdekében. 
A fent leírtakra tekintettel az ND Nonprofit Zrt. nem rendelkezik arra vonatkozóan információkkal, hogy jelenleg hány 
Nemzeti Dohánybolt működik üzemanyagtöltő állomáson, illetve hány működik olyan üzemanyagtöltő állomáson, mely 
2000 fő alatti településen található. 

3. 

 a 2012. december 15. napján megjelent 
pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 
elbírálásáról készült emlékeztetők és nyertes 
pályázatok; 

 a 2013. augusztus 12. napján megjelent 
pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 
elbírálásáról készült emlékeztetők és nyertes 
pályázatok; 

Tekintettel arra, hogy a Koncessziós tv. meghatározza a koncessziós eljárás során közérdekűnek minősülő adatok körét, 
így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására és elbírálására, valamint a 
koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó minisztérium, illetőleg az ND Nonprofit Zrt., 
csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
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 kérelemben feltűntetett nyertes pályázatok kiadása nem tartozik az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján 
átadható adatok körébe, tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek a Koncessziós törvény értelmében közérdekű 
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 az említett pályázati körökre a 
megkereséssel élő pályázó által megküldött 
pályázatok hivatalos értékelése; 

 a 2013. május 21. napi benyújtási határidejű 
felhívásra benyújtott jelentkezés esetében a 
megkereséssel élő pályázó mely 
feltételeknek és mennyiben nem felelt meg. 

adatnak, ennél fogva alkalmazni szükséges a személyes adatok védelmére, a szellemi tulajdonra, valamint az üzleti 
titokhoz való jog követelményére vonatkozó jogszabályokat. A fent leírtakra tekintettel a kérelmében feltüntetett - a 
Megbízója által beadott - pályázatok „hivatalos értékelése” a Koncessziós törvény értelmében nem tartozik a közérdekű 
adatok körébe. Mindazonáltal tájékoztatjuk, hogy a Koncessziós törvény alapján Emlékeztetőnek valamennyi benyújtott 
pályázat elbírálásáról készülnie kell és ezen törvényi kötelezettség teljesítése az előírt határidőn belül megtörtént a fent 
leírtaknak megfelelően. A 2013. május 22. napi beadási határidejű felhívásra a megkereséssel élő pályázó által benyújtott 
jelentkezés meg nem felelése kapcsán tájékoztattuk, hogy a pályázó által a jelentkezésben megjelölt gazdasági társaság a 
felhívás II. (c) és (d) pontjában foglalt feltételeknek nem felelt meg. 

4. 

 Cegléd, Hódmezővásárhely, Debrecen, 
Felcsút és Budapest V. ker. településeken 
nyertes és vesztes pályázatok. 

 Ezen nyertes pályázatok értékelési 
pontszámait a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőket. 

 Az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsorát. 

 Az igényelt pályázatok értékelését végző 
bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket, 
vagy egyéb dokumentációkat. 

 Az igényelt pályázatokon nyertes pályázók 
nevét, lakcímét, születési helyét, születési 
idejét. 

Azonos tartalmú adatok kiadás iránt jelenleg peres eljárás van folyamatban, amely jogerősen nem zárult le. A per jogerős 
lezártáig az ND Nonprofit Zrt-nek nem áll módjában az eljárás tárgyát képező adatok kiadása vonatkozásában 
jognyilatkozatot tenni. 

5. 

 a megkereséssel élő nem nyertes pályázó 
pályázatai Budapest 3. és 12. kerületekre, 
Domoszló, Ózd településekre;  

 a nyertes pályázatok értékelése, 
emlékeztető, elbírálás szempontjai, Ktv. 9/A. 
§ (1)-(2) bekezdés szerinti adatai, 
legkedvezőbb pályázatok elfogadásának 
részletes indokai, nyertes pályázatok egy 
másolati példánya 

Tekintettel arra, hogy a Koncessziós tv. meghatározza a koncessziós eljárás során közérdekűnek minősülő adatok körét, 
így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására és elbírálására, valamint a 
koncessziós szerződés megkötésére jogosult ágazati miniszter alá tartozó minisztérium, illetőleg az ND Nonprofit Zrt., 
csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
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 pályázati elbírálásról szóló emlékeztetőket a Koncessziós tv.  9/A. § (3) bekezdésében 
meghatározott határidőn – azaz a koncessziós szerződések megkötésétől, azaz a koncesszió szerződések valamennyi fél 
általi aláírásától számított 30 napon – belül településenkénti bontásban elkészíti és az ND Nonprofit Zrt. weboldalán 
(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 kérelmében 
feltűntetett nyertes pályázatok kiadása nem tartozik az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján átadható adatok körébe, 
tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek a Koncessziós törvény értelmében közérdekű adatnak, ennél fogva 
alkalmazni szükséges a személyes adatok védelmére, a szellemi tulajdonra, valamint az üzleti titokhoz való jog 
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követelményére vonatkozó jogszabályokat. A fent leírtakra tekintettel a kérelmében feltüntetett pályázatok „hivatalos 
értékelése” a Koncessziós törvény értelmében nem tartozik a közérdekű adatok körébe. Mindazonáltal tájékoztattuk, 
hogy a Koncessziós törvény alapján Emlékeztetőnek valamennyi benyújtott pályázat elbírálásáról készülnie kell és ezen 
törvényi kötelezettség teljesítése az előírt határidőn belül meg kell, hogy történjen a fent leírtaknak megfelelően. 

6. 

A 2013. áprilistól 2014. szeptember 22-ig 
elbírált pályázatok vonatkozásában valamennyi 
nyertes és vesztes pályázat kiadása azok üzleti 
tervével együtt. 2013. áprilistól 2014. 
szeptember 22-ig elbírált pályázatok 
vonatkozásában a bírálati lapokat, valamint az 
értékelő lapokat. 

A megküldött adatigénylésében, valamint a fent leírtakra tekintettel tájékoztatom, hogy az ND Nonprofit Zrt. az Info. tv. 
29. (1) pontjában írt törvényi határidő megtartása mellett át fogja önnek adni a 2013.05.02., a 2013.08.12., a 
2013.12.18., 2014.05.13. napjain kiírt koncessziós pályázati eljárásokra valamennyi beérkezett pályázat értékelő bírálati 
lapját elektronikus adathordozón az Ön által, az adatkérésben megjelölt címre (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-
15.).A pályázatokkal kapcsolatos értékelési jegyzőkönyvek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium birtokába vannak. 
 
Az adatigénylése kapcsán továbbá tájékoztatjuk, hogy a kérelmében feltűntetett nyertes és vesztes pályázatok kiadása 
álláspontunk szerint nem tartozik az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján átadható adatok körébe, tekintettel arra, hogy 
azok nem minősülnek a Koncessziós törvény értelmében közérdekű adatnak, ennél fogva alkalmazni szükséges a 
személyes adatok védelmére, a szellemi tulajdonra, valamint az üzleti titokhoz való jog követelményére vonatkozó 
jogszabályokat. Ezt alátámasztja a Fővárosi Ítélőtábla dohány koncessziós adatkiadási ügyben hozott 21.Pf. 
20.436/2014/12 számú jogerős ítélete is.  
 
A fent leírtakra tekintettel az Info. tv. 30. § (3) bekezdésében foglaltak határidőt megtartva tájékoztatjuk, hogy ezen 
irányú adatigénylését nem áll módunkban teljesíteni 

7. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

  az értékelést végző bizottság üléséről 
készült jegyzőkönyvek, vagy egyéb 
dokumentáció 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

8. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően az ND Nonprofit Zrt. a kiadni kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek, mivel nem 
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pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

jogosult arra, hogy a kiadni kért adatok tekintetében érdemi döntéseket hozzon, tevékenysége tisztán adatfeldolgozási 
jellegűnek tekinthető. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

9. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

10. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

11. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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 
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valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

jellegűnek tekinthető. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

12. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

13. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 
jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

 
A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

14. 

 beadott nyertes és vesztes pályázatok és 
mellékleteik 

  nyertes és vesztes pályázatok értékelési 
pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete 
szerinti bontásban, illetve az értékelésről 
szóló emlékeztetőben foglalt adatok 
pályázatonként egyedileg meghatározva, 
valamint bírálati lapok és értékelési 

A dohánytermék kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam 
hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását a Magyar Állam koncessziós szerződéssel engedheti át 
meghatározott időre. Az Fdvt.. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedésére a pályázatot a Magyar Állam írja ki. A pályázati kiírás szerint a Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, 
elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter jogosult. 
Ebből következően 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. Hangsúlyozzuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a Bíráló Bizottság tekintetében nem minősül sem 
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jegyzőkönyvek 

  az értékelést végző bizottságok tagjainak 
névsora összesítve, valamint pályázatonkénti 
bontásban 

 az értékelést végző bizottság üléséről 

adatkezelőnek, sem adatgazdának, ebből kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni az Ön által a Bíráló Bizottságok 
vonatkozásában igényelt adatokat. Végezetül tájékoztatjuk, hogy a nem nyertes pályázatok visszaküldésre kerültek, így 
azok sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem az ND Nonprofit Zrt. kezelésében nem állnak. 

 


