
 

 

Ügyintéző:  Molnár Jánosné 

Telefonszáma: +36 1 872 9232 

Ügyiratszám: 1/6908-5/2022. 

Tárgy: Közérdekű adatigénylésre adott 
válasz 

 

Kövesdi Tamás 

részére 

e-mail: kmt+request-19912-8ddf2452@kimittud.org 

Tisztelt Kövesdi Tamás Úr! 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal részére – elektronikus úton – 

megküldött, a „2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan” benyújtott közérdekű adat 
megismerése iránti igényére az alábbi tájékoztatást adom: 

1. kérdés: 

„a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri 
Hivatal jelentetett-e meg bármilyen nyomtatott kiadványt? Amennyiben igen, kérem 
tájékoztasson, hogy a kiadványok mekkora példányszámban készültek és milyen darabárom. 
Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak 
értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel 
összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.” 

2. kérdés: 

„a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri 
Hivatal készítetett-e bármilyen audiovizuális médiatartalmat? Amennyiben igen, kérem 
tájékoztasson, hogy az audiovizuális médiatartalom mikor és hol, milyen hosszúságban jelent meg. 

Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak 
értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel 
összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.” 

Válasz az 1. és 2. kérdésre: 

Célzottan a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan sem Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata, sem Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
nem jelentetett meg nyomtatott kiadványt, és nem készített audiovizuális médiatartalmat. 

3. kérdés: 

„a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri 
Hivatal vásárolt-e informatikai (hardware, software) vagy telekommunikációs eszközöket? 
Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a 
beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, 
megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a 

számomra megküldeni szíveskedjék.” 



Válasz: 

A közös eljárásban lebonyolított 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos 
népszavazás során a Polgármesteri Hivatal részére a „választás-támogató” szoftver 
megvalósítását, annak telepítését Erdős Attila Tamás egyéni vállalkozó biztosította. A megbízási 
szerződés ide kattintva érhető el. 

4. kérdés: 

„a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri 
Hivatal igénybe vette-e bármi nemű, fenti kategóriákba nem sorolható külső szolgáltatást a 
választások lebonyolításával összefüggésben? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok 
mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat 
(pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, 
az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.” 

Válasz: 

A Polgármesteri Hivatal az alábbi táblázatban kigyűjtött 1 – 3. kategóriába nem sorolható egyéb 
szolgáltatásokat vette igénybe: 
 

Szolgáltatás megnevezése / 
szerződés tárgya 

 Partner megnevezése  
szerződés / számla 

elérhetősége 

Biztonsági kamera felszerelése  
Zuglói Közbiztonsági Non-Profit 
Kft. 

 
Levelezés 
árajánlat kérése, árajánlat 
elfogadása – 1. melléklet 

Asztal bérlés  Expert Events Kft.  
Levelezés 
árajánlat kérése, árajánlat 
elfogadása – 2. melléklet 

Protokoll áthelyezés 
gépjárművek áthelyezése - a 
választás biztosítása érdekében -
lezárt területről 

 100% Autó Kft.  A bruttó végösszeg: 25.875,-Ft 

Megrendelőlap 
választással kapcsolatos 
áruszállítás 

 Roller Trans Kft.  Megrendelőlap – 3. melléklet. 

Megrendelőlap 
bérlés  Expert Events Kft.  Megrendelőlap – 4. melléklet. 

Postaköltség 
választópolgárok kiértesítése 

 Magyar Posta  A bruttó végösszeg: 1.070.136,-Ft 

Vállalkozási szerződés 
dokumentumkezelő eszköz 
helyszíni üzemeltetésére 

 Infocopy Kereskedelmi Kft.  A szerződés ide kattintva érhető el! 

Terembérleti szerződés 
választással kapcsolatos oktatás 

 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Kft.  A szerződés ide kattintva érhető el! 

Megállapodás 
technikai közreműködés  

Zuglói Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület  

A szerződés ide kattintva érhető el! 
A bruttó végösszeg: 5.943.600,-Ft 

Szolgáltatási keretszerződés  
City Taxi Fuvarszervező 
Szövetkezet  

A szerződés ide kattintva érhető el! 
A bruttó végösszeg: 381.690,-Ft,-Ft 

Megállapodás 
étkezési ellátás, kiszállítás  Hungast 14 Kft.  

A szerződés ide kattintva érhető el! 
A bruttó végösszeg: 7.349.490,-Ft 

 

https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal__megb%C3%ADz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_Erd%C5%91s_Attila_Tam%C3%A1s_ev.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal_v%C3%A1llalkoz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s_Infocopy_Kereskedelmi_Kft_nyomtat%C3%B3%20b%C3%A9rl%C3%A9s%20OV.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal_teremb%C3%A9rleti_szerz%C5%91d%C3%A9s_K%C5%91r%C3%B6si_Csoma_S%C3%A1ndor_K%C5%91b%C3%A1nyai_Kultur%C3%A1lis_Nonprofit_Kft.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1r%C5%91r_%C3%A9s_%C3%96nk%C3%A9ntes_T%C5%B1zolt%C3%B3_Egyes%C3%BClet.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si_keretszerz%C5%91d%C3%A9s_City_Taxi_Fuvarszervez%C5%91_Sz%C3%B6vetkezet.pdf
https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Polgarmesteri_Hivatal/2022/2022_Zugl%C3%B3i_Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Hungast_14_Kft.pdf


 

A fent nevesített beszerzésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatásokat adom: 

I. 

A táblázatban felsorolt beszerzések a beszerzési érték alapján (15M Ft) nem tartoznak a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá, ezért 
közbeszerzési pályázati kiírási kötelezettség rájuk nem vonatkozik. 

A szerződések árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés kategóriába tartoznak. A szerződéskötés 
sem kötelező, illetve szerződéskötésnek minősül a megrendelés, megrendelőlap, kisértékű 
beszerzéseknél1 a táblázat szerinti nyilvántartás. 

II. 

A kért teljesítési igazolások vonatkozásában tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információbiztonság Hatóság ajánlása az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7) bekezdésének értelmezése 

tárgyában elnevezésű iratban akként foglal állást, miszerint racionális keretet szab az egyedi 
adatigényléseknek. 

„A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 
irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 
adatkezelő az adatigénylést az igénylést képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a 

jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának 
megjelölésével is teljesítheti.” 
Az igényelt számla (teljesítési jelentés) másolatának kiadása nélkül sem sérül az 
információszabadsághoz való jog, az átláthatóság a Hatóság álláspontja szerint maradéktalanul 
érvényesül. Mint ahogy azt az Infotv. 30. §-ának – 2013. június 21-től hatályos – (7) bekezdése 
kimondja, a számla ellenőrzése az arra feljogosított szervek kompetenciájába tartozik. 

Fentiekre figyelemmel a teljesítési igazolások, valamint a számlák másolatát nem küldtem meg a 
jelen közérdekű adatigénylés keretében. 

III. 

A közérdekű adatok megtekintésének lehetősége: 

Az Önkormányzat és a Hivatal, a közzétételi kötelezettségét a közérdekű adatok közzétételéről és 
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló Budapest Főváros 
XIV. Kerület Képviselő testületének 28/2014 (XI.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (2) bekezdése alapján, a „https://www.zuglo.hu” honlapon teljesíti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdésére, miszerint, ha a kért adatot korábban már 
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános 
forrás megjelölésével is. 

Hivatkozva a fent leírtakra, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően, az adatkezelő a 
honlapjának nyitóoldalán „Közérdekű adatok” megjelöléssel linket helyez el, amelyre kattintva a 
felhasználó elérheti a más jogszabályokban előírt, valamint az e rendelet alapján történő 
közzétételi kötelezettségek teljesítését tartalmazó oldalt. 

A Rendelet 7. § (1) bekezdés előírása szerint az adatkezelő a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
oldalon a „Szerződések” hivatkozás alatt biztosítja azok elektronikus elérhetőségét. 

 

                                           
1
 bruttó 200.000,-Ft értékhatárig 

https://www.zuglo.hu/
https://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/
https://www.zuglo.hu/szerzodesek/


Az „űrlap” által ajánlott, ill. szabadkeresési feltételeknek megfelelő adatok megadása biztosítja 
a szerződések kereshetőségét. 

A szűrési feltétel tovább szűkíthető a „Szervezet” és / vagy az „Év” megjelölésével. 

 

Tájékoztatom, hogy ha válaszom nem teljesíti teljeskörűen a közérdekű adat megismerése iránti 
igényét, az Infotv. 31. §-a alapján a közléstől számított harminc napon belül a Pesti Központi 
Kerületi Bírósághoz (1055. Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért, amely soron kívül jár 
el, továbbá az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet az adatigénylés teljesítésére nyitva álló 
határidő eredménytelen elteltétől számított egy éven belül. 
A Hatóság elérhetősége: www.naih.hu honlap, illetve ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail cím, 
postai címe: 1055. Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1363. Budapest, Pf.: 9. 

Budapest, 2022. „időbélyeg szerint” 

Tisztelettel 

dr. Tiba Zsolt 

 jegyző 

























I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Tiba Zsolt dr.


Egyedi azonosítója: tiba.zsolt


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyző


Szervezet megnevezése: Bp. Főv. XIV. Ker. Zuglói Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-04-29T10:01:33+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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