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Tisztelt Adatigénylő!

Ön  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a
továbbiakban:  Infotv.)  28.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  közérdekű  adatigénylést  nyújtott  be  a
Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, küldje meg részemre azon közbeszerzések és EU-s projektek listáját, amelyekkel kapcsolatban 2019 óta
közérdekű bejelentés érkezett a Miniszterelnökségre az

https://www.anti-lop.hu oldalon vagy egyéb csatornákon keresztül.

Kérem,  a  listán  azt  is  tüntessék  fel,  hogy  mi  lett  a  bejelentés  következménye  /  a  vizsgálat  eredménye  (pl.
megalapozatlanság miatt elutasítva, vizsgálat után elutasítva).

Intézkedés megtétele esetén, kérem azt is tüntessék fel, hogy milyen intézkedésre került sor.”
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A  Miniszterelnökség  a  kért  adatokról  nem  vezet  nyilvántartást.  Az  Alkotmánybíróság  a  13/2019.  (IV.  8.)  AB
határozatában kimondta,  hogy az adatkezelő  -  kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében -  nem köteles
adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására. Erre
tekintettel az igénylésének a Miniszterelnökség nem tud eleget tenni.

A  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény  elutasítása  vagy  a  teljesítésre  nyitva  álló  (illetve  a
meghosszabbított)  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  az  adatigénylés  teljesítéséért  megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055
Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A  közérdekű  adatok  megismeréséhez  fűződő  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos  jogsértés  esetén  a  Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó  határidő  lejártától  számított  harminc  napon  belül  kell  megindítani.  Ha  az  igény  elutasítása,  nem
teljesítése  vagy  a  másolat  készítéséért  megállapított  költségtérítés  összege  miatt  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóságnál  bejelentést  tesz,  a  pert  a  bejelentés  érdemi  vizsgálatának  elutasításáról,  a
vizsgálat  megszüntetéséről,  vagy  lezárásáról,  továbbá  az  adatkezelő  jogsérelem  orvoslására,  illetve  annak
közvetlen  veszélye  megszüntetésére  történő  felszólítása  eredményéről  szóló  értesítés  kézhezvételét  követő
harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Tisztelettel:

Miniszterelnökség

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben haladéktalanul értesítse erről
az üzenet küldőjét majd törölje az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a törölt üzenetek
mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, abban az esetben tilos az üzenet és/vagy
mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra hozatala, mások előtt való szándékos vagy
véletlen felfedése, vagy az azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor ez nem jelent kizárólagos garanciát a
tekintetben, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget az üzenet küldője, a levelezőrendszer
üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát,
amennyiben az feltétlenül szükséges!
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