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Tisztelt Erdélyi Katalin! 
 
 
 
 
A Barcika Art Kft. részére megküldött, a svájci hozzájárulási programhoz kapcsolódó 
közadat-igénylése tárgyában az alábbiakról tájékoztatom: 
 
Közadat-igénylési kérelme a Svájci Hozzájárulás a kibővített Európához Együttműködési 
Program Magyarországgal I. Regionális fejlesztés program keretében megvalósuló 
„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” projekt keretében 
végrehajtandó feladatok szervezése, lebonyolítása" tárgyú szerződésben vállalt 
feladatokkal kapcsolatban, azok teljesítésekor 2013.12.21-ig keletkezett valamennyi 
kiadás tételes felsorolására irányult, melyben kéri feltüntetni a kiadások nevét/okát és 
összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét. 
 
2014. január 14. napján kelt válaszomban tájékoztattam, hogy a kért adatigénylés 
teljesítéséhez - a projekt szerteágazó jellege miatt - rendkívüli mennyiségű okirat 
(szerződés, megrendelő, teljesítésigazolás stb.) és számla áttanulmányozása szükséges, 
emiatt merült fel a személyes egyeztetés lehetősége, hogy igényét esetleg pontosítsa, 
szűkítse. 
 
Kérelmének teljesítése érdekében időközben munkatársaimmal elkezdtem a kért adatok 
kiadásához kapcsolódó okiratok áttekintését, hogy az Ön által választott személyes 
találkozó alkalmával a tételes listát át tudjam adni az Ön részére. 
Az elmúlt napokban, hetekben több kollégám és én magam is erőnkön felül 
foglalkoztunk ezzel – akár hétvégén és munkaidőn túl is -, ennek ellenére most hétfőn 
délután azt látom, hogy a jelzett határidőre ez a munka nem fejezhető be.  
 
Az Ön által igényelt adatállomány összeállítása tekintettel arra, hogy nem csupán a 
releváns adatokat tartalmazó okiratokat kell összegyűjteni, hanem annak – a meg nem 
ismerhető személyes adatok kiszűrésére irányuló – áttanulmányozására is sor kell, hogy 
kerüljön, további idő- és energiaráfordítást igényel.  
 
Természetesen azonban adatigénylési kérelmét teljesítem, azonban a határidőt további 
15 nappal meghosszabbítom. 
 
Miután előző levelemet követően a kért adatigényléssel kapcsolatban – tekintettel annak 
jelentős terjedelmére – további konkrét megnevezés vagy szűkítés nem történt, így a 
kért lista összeállításával elektronikus formában fogom teljesíteni igényét a 
meghosszabbított határidőn belül. Erre figyelemmel a 2014. január 28. napjára 
egyeztetett személyes találkozó okafogyottá vált, mert kérése erre a napra nem 
teljesíthető, mivel a dokumentumok terjedelme - a korábban megbecsülttől több - 
meghaladja a 800 oldalt. 
Feleslegesen, érdemi adatok átadása nélkül nem tartanám korrektnek Önt személyes 
találkozóval terhelni, mint ahogy azt sem, hogy ezeket a tényeket csak a holnap reggeli 
találkozón közöljem Önnel. 
 



 
 
 
 
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a határidő meghosszabbítását az Infotv. 29. 
§ (2) bekezdése alapján korábban kellett volna kezdeményezni, azonban figyelemmel  
arra, hogy pusztán a kérelem teljesítése érdekében tett előkészítő cselekmények folytán 
vált felismerhetővé azon tény, hogy az adatigénylés olyan jelentős terjedelmű és 
nagyszámú adatra vonatkozik, hogy a kérelem teljesítése az eredeti határidőben, így  
január 28. napján sem teljesíthető, a határidő meghosszabbításának bejelentésére most 
nyílt lehetőség.  
 
Tekintettel azonban arra, hogy az Ön célja a kért adatok megismerése, melynek 
teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket folyamatosan teszem meg, a határidő 
meghosszabbítása vélhetően különösebb problémát nem jelenthet, hiszen az az adatok  
megismerését nem veszélyezteti, így válasziratom összeállításáig és megküldéséig szíves 
türelmét kérem. 
 
Ha a lista megküldését követően további kérdése, kérése lesz, állok szíves 
rendelkezésére! 
 
 
 
Kazincbarcika, 2014. január 27. 

 
 
 
 

      Tisztelettel:  
  Göndörné Veres Judit sk. 

ügyvezető igazgató 
   Barcika Art Kft. 

 
 


