BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
XIX. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 01190/8795/2017. ált.
Tárgy: közérdekű adat igénylése
Előadó: Dobák Szilvia r.őrnagy
Tel.: 06/1-292-9274
E-mail: DobakS@budapest.police.hu

Tisztelt Dankó József Úr!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2018/140/4/V. számú levelében
foglaltaknak eleget téve, hivatkozással a KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül előterjesztett
2017. november 23. napján kelt legutóbbi kérelmére, az alábbiakról tájékoztatom:
A költségek felszámítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (3) – (5) bekezdések, azon belül pontosan megjelölve a (4)
bekezdés és (5) bekezdés c) pontja alapján került sor, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 3.§ és 4.§ figyelembe vételével.
A megjelölt jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak az adatkezelőnek a munkaerő-ráfordítás
költségeinek adatigénylővel történő megtéríttetésére, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot
ellátó szerv alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár.
Fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy az Ön által 2012-2016 év tekintetében kirendelt
ügyvédekre vonatkozó közérdekű adatkérése alapján – mivel arról nyilvántartással nem
rendelkezünk – összesen 10.747 db (2012. évben 1802 db, 2013. évben 2538 db, 2014. évben 2058
db, 2015. évben 2306 db, 2016. évben 2043 db) bűnügyi irat áttekintése szükséges, ügyenként
átlagosan 15 perccel számítva 2.687 munkaórában. Az egyes ügyek áttekintéséhez szükséges 15
perces átlag megállapításakor figyelembe vettük, hogy a különböző bűnügyek terjedelme jelentős
eltéréseket mutat, illetve hogy az ügyiratok egy része már továbbításra került az illetékes ügyészség
vagy a bíróság részére.
A bűnügyek áttekintésére 4 fő kiemelt fővizsgáló került kijelölésre, akik fejenként 672
munkaórában teljesítik a feladatot. A költségtérítés megállapításakor a rendszeres személyi
juttatásaikat (munkaórára lebontva) alapján- figyelembe véve a Kormányrendelet 4.§ (3) és (4)
bekezdését - került meghatározásra a munkaórák és az óradíj szorzataként a 9.041.196,- Ft.
A 01190/8795/3/2017. ált. számú, 2017. november 8. napján kelt tájékoztatásban az ÁFA összege
tévesen került felszámításra, ezért a közérdekű adatok kiadása fent megjelölt számítás alapján
mindösszesen 9.041.196,- Ft összegű költségtérítés megfizetése ellenében történhet.
A költségek kiszámolásánál nem kalkuláltunk sem dologi kiadásokkal, sem egyéb költségekkel,
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kizárólag a munkaerő-ráfordítás költsége került megállapításra a felmért iratmennyiség, a
ráfordított munkaórák és a tényleges személyi juttatás alapján.
Budapest, 2018. május 23.

Tisztelettel:
Plánk Róbert r. ezredes
kapitányságvezető
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