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Tisztelt Cimzett!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részérę (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-I3., to-
vábbiakban: Társaság) 2018. április 26. napján az info@kozut.hu e-mail címre megküldött
levelükben a 7 sz. fóút 13+540 - 15+470 km szelvények közti (Balatoni út, Diósd belterület)
szakaszán az ęlmult 7 évben végzett karbantartási, felújítási, hibajavítási munkákra vonatko-
ző an közérdekű adati gényl ést teľj esztettek elő.

Tękintettel arľa, hogy az adatigénylés teljesítése - mind az adatok mennýségére, mind a meg-
jelolt időszakĺa tekintettel - Társaságunk alaptevékenységénęk ellátásához szükséges munka-
erőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, igy az infoľmációs ĺ)nrendelkezési jogľól
és információszabadságról szóló 20]]. évi CXII. tÓľvény (a továbbiakban: Info tv.) 29. $ (a)
hekezdésében, valamint az (5\ bekezdés c) pontjában foglaltak alap1án kérjük a teljesítéssel
j áró kĺiltségek megtérítését.

Tájékoztatjuk, hogy akért adatok felkutatását, kigýjtését Társaságunk négy szervezeti egy-
ségének munkatáľsai, összesen 1 1 munkaóra alattvégezték el, tekintettel az onök által megje-
lölt hosszabb időtaĺtamra, illetve aľra, hogy nem egyszenĺ lekérdezésíj adatbázisokból kellett
kinyerni az adatokat A fentiekben megjelĺilt őraszźtmba nem értendő bele a kapcsolódó admi-
nisztrativ munkavégzés' illetve a belső és külső jővthagyási folyamatokhoz szükséges mun-
kaerő ráfordítás sem.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megállapított költségtérítés a kazérdek{i adat iránti igény teĘe-
sítéséĺźrt megállapíthań kaltségtérítés mértékérőĺ szóló 301/2016. (IX. 30.) Koľm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. ľendelet) alapján keľĹilt meghatározásra. Társaságunk a Korm. rendelet
3. $ (1) bekezdése alapján csak a 4 munkaórát meghaladó iđőtartamra, azaz 7 munkaóľára
határoztameg a kért díjat.
A Koľm.rendelet 4. $ (4) bekezdése értelmében az adatigénylés teljesítésével összefiiggő
munkaerő-ráfordítás koltségeként legfeljebb munkaórrínként átlagosan 4400 Ft veheto Íigye-
lęmbe. Az adatok kigýjtését végz() kollégák egy munkaóľára eső tényleges munkaeróköltsé-
ge meghaladja a fenti rendeletben meghatarozott 4400,- Ft maximálisan felszámithatő đijat,
így a hivatkozott jogszabályban megállapított maximum szolgált alapul a koltségigény kiszá-
mításakor.

A felmenilt koltségigény miatt kérjük, hogy az Info tv. 29. $ (3a) bekezdése értelmében jelen
levelünk kézhezvétęlét követő 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az igénylését fęnntart-
ja-e.

A Magar Közút Nonprďit zń. Msz EN ls0 900l szabványnak megíelelő minőségirányíŁási rendszerét az EMT Zrt.- NQA Hungary tanúsítia



Fentiekben foglaltakra tekintettel, amennýben a közérdekű adatigénylését fenntartja, űEy az
erre vonatkozó nýlatkozatźlnak Trĺrsaságunk részére töľténő megküldését követő 15 napon
belül a Társaságunk által megźtllapított, 30.800'_ Ft _ azaz harmincezer-nyolcszźn forint _
összegú díjat fizesse meg a Magyar Közút Nonprofit Zľt. MKB banknál vezetett l0300002-
t0460l02-49020027 számű bankszámlájára. Az utalás közleményében kérjük feltĺintetni jelen
levél,,PES -2059 l 5 l 201 8'' iktatós zźlmźú.
Tájékoztatjuk, hogy a megállapított költségtérítés a kazérdekii adat iľónti igény teljesítésééľt
megállapítható koltségtérítés mértékéről szóló 30]/20]6' (IX. 30') Korm' rendelet alapjrĺn
kerül t me gýlatźr ozásr a.

Budapest, 2018. május 8.
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