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Tisztelt Főigazgató Úr!

Köszönettel kézhez vettem, a TÁMOP 7.2.1. projektjükkel (A különböző
drogfogyasztási mintázatok személyiségi-lélektani összefüggéseinek föltárása az
iskoláskorú népesség körében) kapcsolatos, 2015. január 20. napján kelt levelemben
megfogalmazott közérdekű adatigénylésre kapott válaszát és a megküldött adatokat.
Előző levelemben az alábbiakat kértem:
1. A kutatási design részletes leírása (mintaválasztás, adatfelvétel módja, az
adatfelvétel eszköze, a megkérdezés sikerességének különböző mutatói)
2. A kutatás költségvetése és annak megvalósulása
3. Részletes Kutatási beszámoló
4. A kutatás eredményeképpen, a felvett adatokból létrehozott, honlapon
hivatkozott, kulcsszavak alapján kereshető adatbázis
Az adatigénylésben szereplő tételek közül némelyeket hiányosan, vagy pedig
egyáltalán nem kaptam meg, bizonyos adatok pedig ellentmondásosak:
1. A kutatási design részletes leírása: A megküldött adatok csupán egy kutatási
tervet tartalmaztak, ami értelemszerűen a megvalósult kutatást nem írja le. A
megküldött szűk 1 ívnyi kutatási jelentés 1. lábjegyzete utal arra, hogy „külön
dokumentumok” tartalmaznak a mintára, mintaválasztásra vonatkozó
adatokat, azonban ezek a megküldött dokumentumok között nem találhatók,
s a honlapon sem fellelhetőek.
2. Részletes kutatási beszámoló: A megküldött anyag 21 oldal terjedelmű kutatási
jelentést tartalmaz, ami az 1. számú lábjegyzet szerint a „rövid változat”. Kérjük
a részletes, a tanulmányban bemutatott adatok megbízhatóságára és
érvényességére vonatkozó adatokra és azok mintázódásaira is kitérő, valamint
az egyes összefüggések mögötti matematikai próbák eredményeit is
tartalmazó kutatási jelentés megküldését.
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3. A kutatás költségvetése és annak megvalósulása:
- A kutatás két részelemére vonatkozó szerződéseket megkaptuk, azonban
a II., az adatrögzítési, szakirodalom feldolgozási feladatok, tovább a
kutatómunka elvégzésére vonatkozó részajánlat tekintetében az eljárás
eredményeként kihirdetett szerződés végleges összértéke, és a vállalkozási
szerződésben szereplő összérték jelentős eltérést mutatnak: 26.876.000
Ft, vs. 34.132.520 Ft. Kérem, szíveskedjen megindokolni az összegekben
mutatkozó jelentős eltérés okát, illetve az erre vonatkozó
dokumentumokat, illetve a szerződésmódosítást megküldeni szíveskedjen.
- A Magyar Mentálhigiéniás Szövetséggel kötött szerződésben említett, a
költségek legnagyobb részét jelentő, közvetlen kutatómunka milyen
összetevőkből állt és mi, vagy mik voltak ennek outputjai?
- Hol érhetők el a vállalkozási szerződés 1.2. pontjában hivatkozott,
kiegészítő, a szerződés feltételeit pontosító anyagok?
4. A kutatás eredményeképpen, a felvett adatokból létrehozott, honlapon
hivatkozott kulcsszavak alapján kereshető adatbázis: Erre vonatkozó adatot,
illetve bárminemű tájékoztatást mindezidáig nem kaptam. Ebből kifolyólag
ismételten kérem, hogy a kutatás eredményeként létrejött adatbázist bocsássa
a rendelkezésemre.
Az adatbázissal kapcsolatban az Önök honlapján 2014 májusában az alábbi
tájékoztatás volt elérhető: „Az alprojekt keretében elvégzett nagy mintás
kutatás rögzített, illetve feldolgozott és elemzett adatait, valamint a program
egyéb dokumentumait külön e célból kialakított, illetve programozott,
kulcsszavak alapján kereshető adatbázisban összesítettük. Ezt az adatbázist
fölhelyeztük a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet honlapjára.
Adatvédelmi okokból ez az információ halmaz csak jelszóval érhető el. A
hozzáférés rendjét az alprojekt, illetve az Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet adatkezelési szabályzata határozza meg.”Jelenleg a fenti bekezdés
nem ebben a formában, a kiemelt rész nélkül szerepel az Önök honlapján. A
2014 májusában hatályos állapot összhangban volt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel.
A „közszféra információk” anonimizált formában közérdekű adatnak
számítanak és közérdekű adatigénylés esetén kiadandók. Amennyiben
változás következett be az adatbázis kutathatóságát illetően, úgy kérem, ezt
közölje és indokolja, továbbá az esetlegesen erről szóló határozatot részemre
megküldeni szíveskedjen. Ellenkező esetben kérem, hogy az alprojekt, illetve
az Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet adatkezelési szabályzatát tegye
számomra elérhetővé, hogy az adatvédelmi okokból szükséges regisztrációnak
eleget téve az adatbázishoz hozzáférhessek.
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Ismételten kérem, a fenti adatokat bocsássák a rendelkezésemre, illetve amennyiben
a kért adatok az interneten elérhetők, úgy az elérhetőségét jelöljék meg válaszukban.
Az Önök által megküldött adatok elemzése alapján további kérdések merültek fel a
TÁMOP 7.2.1. projekt keretében lefolytatott kutatásuk kapcsán, ezért az
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján további közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz. Kérem, hogy a felmerült
kérdések tisztázásában szíveskedjen közreműködni jelen adatigénylésem
teljesítésével.
Az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan megküldött dokumentáció szerint a
vállalkozási szerződés az 1. részajánlat tekintetében a „mintavételezés elvégzése, a II.
részajánlat tekintetében pedig adatrögzítési, szakirodalom feldolgozási feladatok,
tovább a kutatómunka elvégzésére vonatkozik.”, melynek II.2.1. pontban való
részletezése szerint az egyes részajánlatok a következő tételeket foglalják magukban:
I.
részajánlat:
- az adatfelvevők felkészítését
- az elsődleges adatfelvételt és
- a másodlagos adatfelvételt.
II.
részajánlat:
- tesztkiértékelők és adatrögzítők felkészítését
- adatrögzítést
- a tematikus szakirodalom kutatását az adatbázisokban, az ehhez
kapcsolódó szakirodalmi tanulmány elkészítését legalább hat szerzői ív
terjedelemben
- kutatásvezetési feladatok ellátását
- kutatási terv elkészítését legalább két szerzői ív terjedelemben
- az adatok feldolgozását, elemzését és értékelését
- a másodelemzés elvégzését
- adatbázisok kialakítását
- fejlesztéspolitikai ajánlások elkészítését a kutatás mintáját adó
valamennyi korcsoportra 1-1 db, egyenként 5 szerzői ív terjedelemben és
módszertani segédletek elkészítését összesen 6 életkor specifikus,
egyenként legalább 2 szerzői ív terjedelemben.
A megküldött dokumentáció nem tartalmazza a fentiekben felsorolt, a szerződés
tárgyát képező, és a projekt kimeneti produktumainak tekinthető alábbi tételeket
sem:
1. A kutatási terv 2 ív terjedelemben (a dokumentumok 2 ívet említenek, de csak
1 lett megküldve)
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2. A szakirodalmi tanulmány legalább 6 szerzői ív terjedelemben
3. Fejlesztéspolitikai ajánlások a kutatás mintáját adó valamennyi korcsoportra
(feltételezhetően 6 korcsoportra) 1-1 db, egyenként 5 szerzői ív, azaz összesen
mintegy 30 szerzői ív terjedelemben
4. Módszertani segédletek összesen 6 életkor specifikus, egyenként legalább 2,
azaz összesen legalább 12 szerzői ív terjedelemben
Kérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a kutatás fentiekben felsorolt, összesen
48 ívet kitevő kimeneti produktumait elektronikus, vagy nyomtatott formában
bocsássák a rendelkezésemre, illetve amennyiben a kért adatok az interneten
elérhetők, úgy az elérhetőségét jelöljék meg válaszukban.
Kérem továbbá a megküldött anyagokban említett alábbi dokumentumokat:
1. A másodlagos adatfelvételre vonatkozó adatokat
2. A felhívás pontos részleteit tartalmazó anyagokat (többször „Dokumentáció”ként hivatkoznak rá)
3. A felhívásra beérkezett ajánlatokat (nyertesek és az elutasítottak egyaránt).
Adatigénylésem az 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 lehetőleg a civilombudsman@madaszsz.hu email
címre elektronikus úton küldjék meg a kért adatokat. 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 vállaljuk, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes
tájékoztatást kérek a törvény 28.§ (3) bekezdése alapján.
Amennyiben a internten elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen
teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.

Budapest, 2015. február 13.
a MADÁSZSZ megbízásából
dr. Bitskey Hajnalka
Drogszakmai Civil Ombudsman
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