KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK
INTÉZÉSÉNEK RENDJE A KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI
FŐIGAZGATÓSÁGNÁL
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz (KEF) közérdekűadat-megismerési igényt
szóban, írásban és elektronikus úton bárki előterjeszthet.
Az írásbeli adatigény a 1502 Budapest, Pf.: 433. postacímre, az elektronikus adatigény a
sajto@kef.gov.hu elektronikus levélcímre, a szóbeli adatigény személyesen a Főigazgatói
Titkárságon vagy a +36 (1) 795-1690 telefonszámon nyújtható be. A szóban előterjesztett
adatigénylésről jegyzőkönyv készül.
A KEF részére bármilyen módon előterjesztett igény teljesítését a Főigazgató Titkárság
koordinálja. Az adatok összeállítását az adattal rendelkező szervezeti egység végzi.
A Főigazgatói Titkárság a beérkezett adatigény tekintetében minden esetben vizsgálja a KEF
hatáskörét és illetékességét, továbbá ellenőrzi, hogy az adatigényt a teljesíthetőség
szempontjából megfelelően terjesztették-e elő.
Amennyiben az igény nem tartalmazza a teljesítéshez szükséges információkat, a
Főigazgatói Titkárság az adatigénylő bevonásával tisztázza a megismerni kívánt adatok
körét, szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az adatigénylőt.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére vonatkozó eljárási
szabályokat és eljárási határidőket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28-30. § rendelkezései
tartalmazzák. Az igényt a beérkezését követő legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni, mely
határidő a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.
Az igény teljesítésével felmerült költségtérítés összegét és megtérítésének módját a KEF az
önköltségszámítási szabályzatában meghatározottak szerint az Infotv., valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.
30.) Korm. rendelet figyelembevételével – legfeljebb a felmerült költségek mértékéig
terjedően – állapítja meg.
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A Főigazgatói Titkárság tájékoztatja az adatigénylőt a kérelem teljesíthetőségének
feltételeiről, egyidejűleg megküldi a költség befizetésére szolgáló készpénzátutalási
megbízást, vagy átutalás esetében megadja a KEF számlaszámát.
A Főigazgatói Titkárság a közléssel egyidőben az adatigénylőtől egyértelmű nyilatkozatot
kér arra vonatkozóan, hogy a költségek ismeretében is fenntartja-e kérelmét, vagy módosítja,
illetve visszavonja azt. Amennyiben az adatigénylő a költségek megtérítését nem vállalja,
tájékoztatást kap a betekintés lehetőségéről.
A tájékoztatás megadását követően másolatkészítési igény esetén az adatigénylés kizárólag a
megállapított költségtérítés adatigénylő általi megfizetését követően teljesíthető.
Amennyiben az igénylő az adatszolgáltatás módját nem jelölte meg, az igényt a KEF az
általa választott módon és technikai eszközökkel – lehetőség szerint elektronikus úton –
teljesíti. A KEF az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt eszközzel
illetve módon tesz eleget. Ha a kért adatot már korábban nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az ügyintézésre
kijelölt munkatárs időpont egyeztetése céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
igénylővel. A betekintés az ügyintézésre kijelölt munkatárs folyamatos jelenlétében történik.
Az igénylő jogosult a bemutatásra kerülő iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok
készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját jelezni a jelen
lévő, ügyintézésre kijelölt munkatársnak.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az igényelt adatok nem bocsáthatóak az igénylő
rendelkezésére, úgy e döntésről és annak indokairól továbbá a jogorvoslatról az adatigénylő
az általa az adatok megküldésére megjelölt úton, ennek hiányában postán vagy e-mailben
kap értesítést.
Az elektronikus formában rendelkezésre álló közérdekű adatokról a KEF térítésmentesen
biztosítja írásvédett másolat készítését, amennyiben a továbbítást az igénylő elektronikus
úton kéri.
A közérdekűadat-megismerési igények teljesítése az adatigénylő személyes adatainak
kezelésével jár.
Az adatkezelés célja az igény teljesítése, az igénynek Infotv. 29. § (1a) bekezdésében
meghatározott szempont alapján való vizsgálata, az igény teljesítéséért megállapított
költségtérítés megfizetése.
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Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 28.§ (2) bekezdése.
Az igénylő személyes adatainak kezelője a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
(Székhely: 1135 Budapest, Szabolcs u 37-43., levelezési cím: 1502 Budapest, Pf.: 433., email: sajto@kef.gov.hu, telefon: +36 (1) 795-1690).
A kezelt személyes adatok az igénylő neve és a kapcsolattartáshoz és az igény teljesítéséhez
szükséges elérhetőségi adata. Az adatkezelés a költségtérítés megfizetése következtében a
költségtérítés átutalásával keletkezett személyes adatra is kiterjedhet.
Az adatkezelési idő az adatigény beérkezésétől számított 1 év, az adatkezelési idő elteltét
követően az adatokat az adatkezelő törli. Adattovábbításra kizárólag az adatigény áttétele
esetén kerül sor.
Az adatigénylőt az Infotv-ben rögzített érintetti jogok az alábbiak szerint illetik meg:
A tájékoztatáskéréshez való jog keretében az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy a
KEF:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• a KEF kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
• előfordult-e személyes adatai tekintetében adatvédelmi incidens.
A helyesbítéshez való jog keretében az érintett kérheti, hogy a KEF módosítsa valamely, az
adatigényléssel kapcsolatban felvett személyes adatát (például megváltoztathatja
elérhetőségét).
A törléshez való jog keretében az érintett kérheti személyes adatainak a törlését, ez azonban
nem terjed ki a kötelező adatkezelésre, így az adatigénylés tekintetében akkor értelmezhető,
ha pl. az igénylő több elérhetőséget is megadott.
A fenti kérelmek teljesítési ideje 25 nap, a kérelemmel kapcsolatos eredményről a KEF az
érintettet a megadott elérhetőségén értesíti.
A zároláshoz való jog keretében az érintett kérheti személyes adatainak zárolását. A zárolás
addig tart, amíg a kérelemben megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az
érintett adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes
adatait a KEF jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezet hatósági vagy
bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait, vagy az adatait tartalmazó
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dokumentumot a KEF ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig
a KEF tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást követően
töröli az adatot.
A tiltakozáshoz való jog keretében az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
adatkezelő azt adatszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná. A KEF a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, az Infotv. 52.§
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet,
továbbá az Infotv. 21.§ (4) bekezdése, illetve a 22. § szerint polgári pert kezdeményezhet a
KEF ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/index.html
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az érintett az alábbi linken keresztül
tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek
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