
Tisztelt Pusztai László Úr! 
 

A honvédelmi tárcához 2018. szeptember 6-án beérkezett közérdekű adatigénylésével 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 
Közérdekű adatigénylésében a Köröm és Muhi között épült pontonhíd és az ott tartósan 
állomásozó honvédek részletes költség kimutatását kérte. Tájékoztatjuk, hogy a feladat 
végrehajtása jelenleg is folyamatban van, így arról a kérése alapján igényelt kimutatásokat 
jelenleg nem áll módunkban összegezve a rendelkezésére bocsájtani. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy közérdekű adatigénylésének teljesítése az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 29. § (4) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 
igénybevételével jár. Az adatigénylés teljesítéséért a Honvédelmi Minisztérium 53 413,- Ft 
összegű költségtérítést állapít meg, és mivel annak összege meghaladja a közérdekű adat iránti 
igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 
rendelet 6. §-ban meghatározott mértéket, ezért a tárca az adatigénylést csak a költségtérítés 
megfizetését követő 15 napon belül fogja teljesíteni. 
 
Amennyiben adatigénylését fenntartja és meg kívánja fizetni a felmerült költségtérítés 
összegét, úgy kérjük, hogy 53 413 Ft-ot, azaz ötvenháromezer-négyszáztizenhárom forintot, e 
levél kézhezvételétől számított 15 napon belül a Honvédelmi Minisztérium Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-01780499-00000000 számú számlájára átutalni 
szíveskedjen. A közlemény rovatba a nevét és a „közérdekű adatigénylés” szöveget kérem 
megjeleníteni. 
 
A számla kiállítása érdekében a csatolt adatlapot kitöltve és aláírva a kozerdeku@hm.gov.hu 
e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. Adatait az Infotv. 28. § (2) bekezdés szerint a 
költségtérítés megfizetéséig, az adatigénylés benyújtásától számított egy évig, illetőleg a 
számla kiállításától számított 8 évig őrizzük meg, ezt követően töröljük.  
 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását! 
 

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 
  

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 Fővárosi 
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 
 
Amennyiben véleménye szerint a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés történt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 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 az adatigénylés teljesítésért 



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. 
 
Csatolva: Adatlap 
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