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Tisztelt dr. Hadházy Ákos Úr! 
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 28. § (1) bekezdése alapján tett közérdekű adatigénylésében megfogalmazott 
kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

 
Az Országos Rendőr-főkapitányság a Microsoft Magyarország Kft.-vel kötött szerződéseket, 
a szerződésben rögzített feladatokat a szolgáltató cég munkatársai végezték el.  
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság részére a HCS Experts Kft. nem nyújtott szolgáltatást és 
nem végzett termékértékesítést.  
 
Az E-útdíj rendszer támogatása vonatkozásában megkötött szolgáltatási szerződés másolatát 
mellékelten megküldöm. 
 
Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával 
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat, illetőleg a közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, 
Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 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 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. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének 13. 
cikke szerint meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom, 
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hogy, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatigényléssel kapcsolatban benyújtott 
kérelmével összefüggésben kezelt adatokról a 29000-148/36/2018. RAV számon 
nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre, mely a Rendőrség internetes 
honlapján a http://www.police.hu/sites/default/files/2018-05/altalanos_036_v1.0.pdf 
útvonalon érhető el. 
 
 
Budapest, 2019. szeptember 23. 
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