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59/2015. (IX. 2.) elnökségi határozat
A közérdekű adatigénylések teljesítéséről
A Magyar Patrióták Közössége az átlátható gazdálkodás, valamint az információszabadság
céljainak érvényesülése, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez való jog biztosítása érdekében, figyelemmel a társadalom és a Közösség jogos
érdekeire, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján a közérdekű adatigénylések teljesítésére az alábbi szabályokat alkotja meg:
1. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt kizárólag az egyesület címére postai úton
küldött, határozott kérelmet tartalmazó, cégszerűen aláírt és az igénylő azonosítására alkalmas levél
formájában lehet előterjeszteni.
(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő 15 napon
belül kell eleget tenni.
(3) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy az egyesület tevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben
meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az adatigénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
(4) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek akkor nem kell eleget tenni, ha azt törvény
lehetővé teszi.
(5) A név nélkül érkező (anonim) vagy hamis néven érkező adatigényléseket hivatalból el kell
utasítani.
2. § (1) Az igény befogadása esetén a kért adatokat tartalmazó dokumentumról – annak tárolási
módjától függetlenül – az igénylő papír alapú másolatot kap. Az egyesület az adatigénylés
teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapít
meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
(2) A papír alapú másolat elkészítésének költsége (előállítási költség) oldalanként 390 Ft.
(3) Az igénylő egyszeri eljárásdíjat köteles megtéríteni, amelynek összege természetes személy
adatigénylők esetében 17.500 Ft, jogi személy adatigénylők esetében 35.000 Ft.
(4) Az eljárásdíj nem tartalmazza a kézbesítési költséget, az előállítási költséget, az iratrendezési
költséget, valamint az adatlekérési költséget. A kézbesítési költség legkisebb összege 2.000 Ft.
3. § (1) Amennyiben az adatigénylés nagyobb mennyiségre vonatkozik (10 oldalt meghaladó
terjedelmű), vagy az igénylő több különböző irat kiadását kéri, az iratrendezési, valamint adatlekérési
költséget meg kell térítenie.
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(2) Az iratrendezési költség összege iratonként 7.800 Ft.
(3) Az adatlekérési költség oldalanként 195 Ft azzal, hogy annak legkisebb összege 2.000 Ft.
4. § Amennyiben az adatigénylés az egyesület tevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylő az igénybevett kapacitás
után erőtartalék-kiesési költség megtérítésére kötelezhető, amelynek legkisebb összege 12.700 Ft,
legnagyobb összege 250.000 Ft. Az igénybevett kapacitást munkaórák alapján kell meghatározni
akként, hogy minden megkezdett óra 6.350 Ft költséget okozott az egyesületnek.
5. § (1) A költségtérítés összegének megállapítása, valamint a közérdekű adatigénylések
teljesítése a titkár feladat- és hatáskörébe tartozik.
(2) Jelen határozatban adathordozó költségnek minősül:
a) eljárásdíj,
b) előállítási költség.
(3) Jelen határozatban munkaerő-ráfordítás költségnek minősül:
a) iratrendezési költség,
b) adatlekérési költség,
c) erőtartalék-kiesési költség.
6. § (1) Az adatigénylő a részére küldött előzetes tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon
belül nyilatkozik arról, hogy igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a
költségtérítést a titkár által megállapított, 15 napos határidőn belül köteles az egyesület részére
megfizetni.
(2) Az egyesület az igényelt adatok átadását a költségtérítés maradéktalan megfizetéséhez köti. Az
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.
7. § Az egyesület tagjai részére a közérdekű adatigénylés ellenértékének legmagasabb összegét
25.000 Ft-ban határozza meg.
8. § (1) E határozatot az egyesület honlapján is közzé kell tenni.
(2) Jelen határozat elfogadása napján lép hatályba.
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