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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5. 
 
Tisztelt Címzett!  
 
A Társaság a Szabadságjogokért nevében az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján közérdekű 
adatigényléssel fordulok Önhöz. 
 
A sajtóban a rezsicsökkentéssel kapcsolatos aláírásgyűjtés óta rendszeresen jelennek meg 
hírek arról, hogy olyan személyek is kapnak a Fidesztől, a kormánytól és a Civil Összefogás 
Fórumtól (CÖF) elektronikus leveleket, akik soha semmilyen módon nem adták meg 
elérhetőségüket a fenti szervezeteknek. Feltételezésünk, és a hozzánk fordult polgárok 
elmondása szerint ennek a problémának az adatvédelmi vonatkozásait többen is jelezték a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Ezzel kapcsolatban 
kérem, hogy szíveskedjen a következő kérdésekben foglalt adatokat részemre kiadni:  
 

1. Hány bejelentés érkezett a NAIH-hoz a Fidesz, a kormány vagy a CÖF adatkezelési 
gyakorlatával összefüggésben?  

 
2. Hány bejelentés érkezett a NAIH-hoz abban a tárgyban, hogy a Fidesz, a kormány 

vagy a CÖF kéretlen leveleket küld olyan személyek számára, akik sosem adták meg 
a felsorolt szervezeteknek az email címüket? 

 
3. Hány bejelentés érkezett a NAIH-hoz abban a tárgyban, hogy a Fidesz, a kormány 

vagy a CÖF kéretlen leveleket küld olyan személyek számára, akik megadták ugyan 
a felsorolt szervezeteknek az email címüket, de utóbb felszólították őket arra, hogy 
töröljék ezt az adatot a nyilvántartásból és ennek ellenére továbbra is kapnak 
emaileket? 

 
4. A NAIH rendelkezésére álló adatok alapján hány embert érint a 2-es és 3-as 

kérdésben kifejtett jogsértés? 
 

5. Kérem, hogy jelölje meg, hogy az Infotv. alapján milyen intézkedéseket tett a NAIH az 
ilyen ügyekben? Hány esetben került sor ügyindításra és hány esetben nem? Mi 
indokolta azt, ha nem indult ügy? 

 
6. Hány ebben a tárgyban indult ügy zárult eddig le és milyen eredménnyel? 

 
7. Indított-e a NAIH hatósági eljárást a Fidesz, a kormány vagy a CÖF adatkezelési 

gyakorlata kapcsán akár email címek kezelése akár más ügyben? 
 

8. Kérjük, hogy a fenti kérdésekre békemenetre és Fideszt támogató nagygyűlésre 
meghívó sms-ek tekintetében is válaszoljon. Az sms-eket olyan előfizetők is 
megkapták, akik a mobilszolgáltatójuknál kifejezetten megtiltották telefonszámul ilyen 
célokra való megadását és biztosak benne, hogy a Fidesznek nem adta meg a 
telefonszámát. 
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Kérem, hogy az összes kérdésre a NAIH létrehozása és az adatigénylés kézhezvételének 
időpontja közti időszak tekintetében válaszoljon negyedéves bontásban. 
 
Adatigénylésem az Infotv. 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 
hidvegi.fanny@tasz.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 az 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. postai címre 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. április 4.                                                  dr. Kapronczay Stefánia 
        Ügyvezető igazgató 
 

 


