KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Jogtanácsos részére
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
1391 Budapest, Pf. 244.
Tisztelt Jogtanácsos Úr/Asszony!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz.
Intézetük honlapján, a Kábitószerügyi Pillér menüpont alatt, a TÁMOP 7.2.1.
projektjük keretében Önök lefolytattak egy kutatást, melynek célja a honlapjuk
tanulsága szerint „a különböző drogfogyasztási mintázatok személyiség-lélektani
összefüggéseinek föltárása az iskoláskorú népesség körében”, amelyről adatbázist
készítettek. A kutatásnak azonban sem a részleteit, sem magát az adatbázist
(természetesen a személyes adatok körét kivéve) nem hozták nyilvánosságra. A
honlapjukon jelenleg kizárólag egy, „Fiatalok szerhasználata” címmel, Grezsa
Ferenc és Surányi Zsuzsanna szerzőségét jelző kiadvány található –
megjegyzendő, hogy ennek elérhetősége sem a projekt alatt, a Kábítószerügyi
Pillér menüpontban van -, amely dokumentum nem tartalmazza a létrehozott
adatbázist.
Tekintettel arra, hogy a projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében, így tehát európai uniós forrásból, közpénzből valósult meg, valamint,
hogy a kutatás eredményei a Magyarországon, a vizsgált korcsoportokban történő
kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatokat tartalmazzák, így, a projekt által
beszerzett adatok, illetve a kutatás lebonyolítására vonatkozó adatok, közérdekű
adatnak minősülnek, amelynek megismeréséhez széles körű társadalmi érdek
fűződik.
Kérem, hogy részemre a következő kérdésekben foglalt adatokat, illetve
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani szíveskedjenek:
1. A projekt kutatási terve
2. Az elvégzett kutatás módszertana
3. A kutatás költségvetése és annak megvalósulása
4. Kutatási beszámoló
5. A kutatás eredményeképpen, a felvett adatokból létrehozott, honlapon
hivatkozott, kulcsszavak alapján kereshető adatbázis
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Adatigénylésem
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a
29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen
közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen
eleget. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy
civilombudsman@madaszsz.hu email címre elektronikus úton küldjék lehetőleg a
közölt adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban. Amennyiben erre nincsen
lehetőség, úgy egy Cd lemezre mentve rögzítsék az adatokat, és a 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet postai címre, dr. Bitskey Hajnalka névre küldjék a
választ. Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a
dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek
megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan
azonban előzetes tájékoztatást kérek a törvény 28.§ (3) bekezdése alapján.
Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével
szíveskedjen teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

Budapest, 2014. december 17.
a MADÁSZSZ megbízásából
dr. Bitskey Hajnalka
Drogszakmai Civil Ombudsman
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