
 

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Ikt.sz.: KKM/30843/2022/Adm 

 

Segesvári Csaba 

részére 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés –  Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban 

megküldeni részemre a Versenyképesség-növelő támogatásokat 2020. november 25 óta mely 

cégeknek, mennyi támogatást biztosítottak, azokból az adatigénylés napjáig mennyit 

folyósítottak. 

 

Tisztelt Segesvári Csaba Úr! 

 

2022. augusztus 1. napján kelt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: 

Minisztérium) részére eljuttatott, tárgyban jelölt adatigénylésével kapcsolatban az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:  

A közérdekű adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a Kormány honlapján elérhető 

táblázatok teljes körűen tartalmazzák a támogatott pályázatokat, melyekkel kapcsolatban jelezzük, 

hogy az első táblázat tekintetében támogatási előleg formájában a kifizetések 2021-ben meg is 

történtek, emiatt a megítélt támogatás pénzügyileg is teljesítésre került. A második és harmadik 

táblázattal összefüggésben a kifizetések/folyósítások teljesítése vonatkozásában a jelen levélhez 

csatolt kiegészítő dokumentummal teljesíti a Minisztérium a teljeskörű adatszolgáltatást. 

A táblázatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el: 

1. táblázat: 

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/6d/6d8/6d82dbc119a29f107d6da62db0b9a32daf

9702e2.pdf  

 

2. táblázat: 

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/b/b6/b61/b619ea9419a215757e5ec75cb8e04ea71a

ca2ec7.pdf  

 

3. táblázat: 

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/1/18/18a/18a53c23fd4bbe3fde8ed615ac94e10d08

4fc09c.pdf  

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/6d/6d8/6d82dbc119a29f107d6da62db0b9a32daf9702e2.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/6d/6d8/6d82dbc119a29f107d6da62db0b9a32daf9702e2.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/b/b6/b61/b619ea9419a215757e5ec75cb8e04ea71aca2ec7.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/b/b6/b61/b619ea9419a215757e5ec75cb8e04ea71aca2ec7.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/1/18/18a/18a53c23fd4bbe3fde8ed615ac94e10d084fc09c.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/1/18/18a/18a53c23fd4bbe3fde8ed615ac94e10d084fc09c.pdf


A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve 

a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem 

fizette meg – a másolat készítéséért 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 (1055 Budapest, Falk Miksa utca 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. 

Budapest, 2022. szeptember 14. 

 

Üdvözlettel: 

  Külgazdasági és Külügyminisztérium 

 

 

 


