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A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 2019. június 12-

én benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom. 
 

Az adatigénylésben feltüntetett, az albetétekre vonatkozó adatkérése nem minősül az 

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

(a továbbiakban: Infotv.) 3. § (5) pontjában meghatározott közérdekű adatnak, figyelemmel 

arra, hogy ezen adatok konkrét természetes személyekkel hozhatóak kapcsolatba, így az erre 

irányuló kérése tekintetében nem áll módomban adatot szolgáltatni. 
  
Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylésben Ön által, a 1081 Budapest, Kun utca 4. szám 

alatti lakópark vonatkozásában kért adatokról nyilvántartással nem rendelkezünk, így azok 

leválogatására csak manuálisan van lehetőség. Ezen adatkérésének teljesítése a közfeladatot 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítésével összefüggésben az Infotv. 29. § (3) és 

(4) bekezdéseiben foglaltak alapján, az (5) bekezdés c) pontja szerint költségtérítést állapítok 

meg az alábbiakban részletezettek szerint.  
 

Az adatkérés teljesítéséhez a 2015. január 01. és 2019. június 12. közötti időszak 

vonatkozásában 3 246 darab ügyeleti napló áttekintése szükséges, melyek egyenkénti 

ellenőrzése 2 fő munkatárs munkája terhére 135 munkaórában végezhető el, egy ügyirat 

áttekintésére, feldolgozására átlagosan 5 percet számolva. Az így megállapított költségtérítés 

mértéke összesen 368 845,- Ft (67,5*3 120,69,- Ft, 67,5*2 343,68,- Ft). A költségtérítés 

mértékének megállapítására a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet 3.§ és 4.§ figyelembe 

vételével került sor. 
 

Kérem, hogy jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjék nyilatkozni 

arra vonatkozóan, hogy adatigénylését a továbbiakban is fenntartja-e. Amennyiben igen, abban 

az esetben kérem, hogy a számla kiállításához szükséges adatokat is (név, cím, adószám) 

megküldeni szíveskedjék. 
 

Egyúttal tájékoztatom, hogy az adatkérés teljesítésére az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján a 

költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kerül sor. 

 

Budapest, 2019. június „.…..” 

 Tisztelettel: 

 

   Molnár Gábor r. alezredes 

           kapitányságvezető 
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