
 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 

A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § (1) Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek 
vehetők figyelembe: 

a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 
legfeljebb 

aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal, 
ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal, 
b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, 

de legfeljebb 
ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal, 
bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal, 
c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 

legfeljebb 580 Ft/adathordozó, 
d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az 

adathordozó közvetlen önköltsége. 
(2) A másolatkészítéshez szükséges eszközök rendelkezésre állásának átmeneti vagy 

tartós hiánya esetén - az (1) bekezdésben meghatározott mértéktől eltérően - az igényelt 
adatokat tartalmazó adathordozó költségeként a közvetlenül a másolatkészítés érdekében 
felmerült, ahhoz feltétlenül szükséges, bizonylattal igazolt költség vehető figyelembe. Az 
adatkezelőnek az e bekezdésben meghatározott mérték alkalmazhatóságát az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bizonyítási kötelezettség 
keretében kell igazolnia. 

(3) A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez 
szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt 
oldalak száma a tízet meghaladja. 

2. § Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az 
alábbi mértékek vehetők figyelembe: 

a) az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés 
esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, 

b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes 
postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt 
küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja. 

3. §1 
4. §2 
4/A. §3 
5. §4 A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő költségtérítés megállapítható 

mértékébe nem számítható bele az az - adatigénylőnek visszafizetendő - összeg, amellyel 
az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján az adatigénylés teljesítését megelőzően megfizetett 
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költségtérítés az adatigénylés teljesítésének az 1-2. § alapján meghatározott tényleges 
költségét meghaladta. 

6. §5 A költségtérítésnek az 1-2. § alapján meghatározott mértéke tekintetében az Infotv. 
29. § (3) bekezdése szerint költségtérítésként megállapítható 

a) legalacsonyabb összeg mértéke 10 000 Ft, 
b) legmagasabb összeg mértéke 190 000 Ft. 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
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