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Tisztelt Györei Zoltán Úr! 

 

A Lenti Rendőrkapitányság részére 2018. szeptember 5-én 14 óra 29 perckor elektronikus 

levélben megküldött, dr. Horvai Gabriella igazságügyi szakértővel összefüggő közérdekű 

adatkérésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a kért adatok vonatkozásában nyilvántartással 

nem rendelkezünk, azok leválogatására csak manuálisan van lehetőség.  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29.§ (4) bekezdésének első mondata szerint, ha az 

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az 

adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. 

 

Az Infotv. idézett rendelkezésében foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a közérdekű adat 

iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) 

Korm. rendelet 3.§-a és 4.§ (4) bekezdésének figyelembe vételével tájékoztatom, hogy az 

adatok kigyűjtésével összefüggésben az alábbi költségtérítési igény állapítható meg: 

  

Sorszám 
Adatigénylésben 

résztvevő 

1 órára eső 

bruttó bér 

Adatszolgáltatás 

teljesítésére 

fordítandó 

összes 

munkaóra 

Személyi 

előirányzaton 

jelentkező 

költség 

Munkáltatót 

terhelhető 

adók 

(SZHA 19,5 

%) 

1. 1 fő 2.745,- Ft  12 óra 32.940,- Ft 6.423,- Ft 

Összesen 39.363,- Ft 
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Kérem, hogy jelen tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjék 

nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az adatigénylését a költségtérítés mértékének ismeretében 

a továbbiakban is fenntartja-e. Amennyiben igen, abban az esetben kérem, hogy az Infotv. 

28.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a költségtérítésről szóló számviteli bizonylat 

elkészítéséhez szükséges adatokat (név, cím, illetve székhely, adószám illetve adóazonosító 

jel) is megküldeni szíveskedjék. Az adatkérés teljesítésére – az Infotv. 29.§ (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően – a költségtérítés teljesítését követően kerülhet sor.  

  

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 

(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a 

Zalaegerszegi Járásbíróságon keresettel élhet. 

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. sz.) is fordulhat. 

  

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, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított 

költségtérítés összege 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. 

 

 

Lenti, K.m.f. 

 

 

    

 Tisztelettel: 

  

 

 

 Dr. Vajda Gábor r. alezredes 

 kapitányságvezető 
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