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Adatszolgáltatás 

 
Az adatigénylésével kapcsolatos kérdéseire tételesen az alábbi válaszokat tudjuk adni az Infotv. alapján, az általunk 
kezelt és nyilvános adatok körében.  

 
Tájékoztatom, hogy a Magyar Helsinki Bizottság a 2008. január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában nem kezeli az 
igényelt adatokat, tekintettel arra, hogy a számviteli és az adójogszabályokkal összhangban azokat már leselejtezte.  

 
Tájékoztatom ezen túlmenően, hogy a jelen válasz elkészítéséhez három munkatárs összesen 30 munkaórája volt 
szükséges, amelyért -- annak aránytalan, a szokásos munkaterhet meghaladó mértékére tekintettel -- a jelenlegi 
kormánypártok által elfogadott szabályozás alapján költségtérítést kérhetnénk, de nem tesszük. Ugyanis 
helytelennek tartjuk azt a gyakorlatot, hogy a mi szervezetünkénél összehasonlíthatatlanul nagyobb adminisztratív 
kapacitással rendelkező állami szervek ennél kisebb mértékű munkavégzésért is pénzt kérnek az állampolgároktól 
közpénzek felhasználására vonatkozó adatokért is. Ugyanakkor a válaszunkban jelezzük, melyek azok az adatok, 
amelyeket kizárólag költségtérítés ellenében tudunk kiadni, tekintettel az eddigi ráfordítást jelentősen meghaladó, 
többszáz órányi becsült munkaigényre, amely a kérdéses  adatok kigyűjtéséhez és feldolgozásához szükséges. 

 
1. 
A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő 
szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve 
tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét. 

 
A Magyar Helsinki Bizottságnak szervezeti és működési szabályzata nincs, az ebbe tárgykörbe eső szabályokat az 
alapszabályunk tartalmazza. Az általunk kezelt összes alapszabály verziót csatoljuk. Ezen kívül csatoljuk a hatályos 
befektetési szabályzatunkat is. Ez az elfogadása óta nem változott. Az egyesület munkáját tanácsadó testület, illetve 
tanácsadók nem segítik, így ezzel kapcsolatosan adatot nem kezelünk. 

 
2. 
A MHB létesítésétől 2017. április 1-ig az összes dolgozójának (ide értve megbízási jogviszony, valamint 
munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét. 
 
2/1. 
A kérdése nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a dolgozók nevéhez kötve kéri-e a munkaköri leírásokat és a 
javadalmazást. Ugyanakkor tájékoztatom arról, hogy a munkavállalók neve és a névhez köthető bármilyen egyéb 
információja a Kúria következetes joggyakorlata szerint az érintettek olyan személyes adata, amelyet hozzájárulásuk 
nélkül kiadni nincs jogunk. 

 
A személyes adatok védelmére tekintettel, de egyúttal figyelembe véve az átláthatóság biztosítását is, kérdésére az 
alábbi választ tudjuk adni. 

 
A Magyar Helsinki Bizottságnál az alábbi munkakörök (teljes- és részmunkaidős dolgozók,  illetve bérszámfejtett 
megbízási jogviszonyban dolgozók) léteznek vagy léteztek 2008.01.01-e óta: jogi előadó, koordinátor, 
programvezető, adminisztratív asszisztens, programasszisztens, jogtudományi kutató, társadalomtudományi kutató, 
tolmács, fordító, színész, kommunikációs szervező. Az ezekhez a munkakörökhöz tartozó, közpénzből finanszírozott 
bruttó havi átlagbérek (közpénzből finanszírozott teljes bruttó bérkeret osztva az összes érintett foglalkoztatott 
számával osztva 12-vel – az egy évre eső hónapok számával) az alábbi keretek között változtak 2008.01.01.-
2017.04.01. között:  
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Dolgozók bruttó havi bérének közpénzből finanszírozott 

átlaga/év/hó/fő 
                

  
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.04.01-ig 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

fő 
br. havi 
átlagbér 

teljes- és részmunkaidős 
munkavállalók 9 125 964 8 207 910 12 200 729 10 306 222 10 282 698 9 170 230 10 226 160 11 120 572 13 170 055 8 287 038 

bérszámfejtett megbízási 
jogviszonyban dolgozók 0 0 0 0 1 1 833 6 5 302 7 7 481 1 19 975 2 14 156 8 4 064 4 10 125 9 112 904 
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2/2. 
A költségtérítés kapcsán tájékoztatom, hogy egyetlen munkavállaló vagy bérszámfejtett megbízási jogviszony 
keretében dolgozó személy sem jogosult költségtérítésre, ennek megfelelően rendszeres költségtérítést a Magyar 
Helsinki Bizottság nem fizet a dolgozóinak. Budapesten kívülre történő utazás esetén  a Munka Törvénykönyvének 
megfelelően a munkahelyen kívüli munkavégzéssel kapcsolatban felmerült utazási költséget téríti meg az egyesület. 
Előzetes becslésünk szerint a kilenc év alatt többezer utazásra került sor, így ezeket tételesen nem bontjuk meg. 
Amennyiben igényt tartanak ezen adatokra, kigyűjtésük és rögzítésük becslésünk szerint 160 munkaórát igényelne, 
ebben a vonatkozásban költségtérítési igényünk összege 400 000,- Ft.  

 
3. 
Érdeklődnék arról is, hogy a MHB idén április 1-ig a szervezet vagyonát milyen befektetésekben, megtakarításban, 
értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban 
részesült? 

 
3/1. 
Közpénzből származó befektetésre vonatkozó adatot nem kezelünk. 

 

3/2. 
A pályázatokkal kapcsolatos kérdésére minden választ megtalál az egyesület közhasznúsági jelentéseiben, amelyek 
közvetlen elérhetősége a következő: 
http://www.helsinki.hu/kik-vagyunk/uvegzseb/eves-jelentes/  

 
4. 
2017. április 1-ig az MHB által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a 
beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és 
elutasító döntést?  
5. 
Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen 
szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!) 
Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer 
alapján hoztak határozatot! 

 
4-5. 
Tekintettel arra, hogy egyesületünk közpénzből finanszírozott pályázatot nem írt ki és támogatási szerződést más 
szervezetekkel nem kötött, így ezen kérdésekkel kapcsolatos adatokat nem kezelünk. 
 
6. 
A bizottság mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, 
vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és 
szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült? 

 
6/1. 
A vezetőség tagjainak tiszteletdíja kötelező tartalmi eleme a közhasznúsági beszámolóknak, amelyek online 
elérhetősége: http://www.helsinki.hu/kik-vagyunk/uvegzseb/eves-jelentes/  

 
Költségtérítést a vezetőség tagjai nem kapnak.  
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6/2. 
Vagyonkezeléssel senkit nem bíztunk meg. 

 
7. 
A MHB biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? 
Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi 
kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a 
munkavállalóikat? 

 
7/1. 
A Magyar Helsinki Bizottság a dolgozók részére nem biztosít és nem is biztosított tárgyi eszközt, a munkahelyen 
történő munkavégzés során használhatják az egyesület tulajdonában/használatában álló tárgyi eszközöket, amelyek: 

 
25 db asztali számítógép monitorral,  
25 db asztali telefonkészülék 
7 db nyomtató: Epson WF-5690, Xerox WorkCentre 6015, Canon MF4580, Canon IR3025,  

      HP Laserjet P1006, HP Laserjet 1012, HP Laserjet M1120 
3 db mobiltelefon: Alcatel onetouch 233, 2 db Samsung GTE 1200 

 
Ezen kívül az egyesület tulajdonában 3 db tablet és 4 db laptop van: 3 db Asus Tablet T100 H, laptopok: Lenovo 
Thinkpad, Lenovo B50-80, 1 db Lenovo IdeaPad Y510p és 1 db Acer AS E1-531. Ezeket a munkahelyen kívüli 
munkavégzés során használhatják a munkavállalók. 

 
7/2. 
A munkavállalók külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kérdésére azt a választ tudjuk adni, hogy -- a közpénzből 
finanszírozott állami alkalmazottakkal szemben -- a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai kiküldetési díjban vagy 
egyéb javadalmazásban nem részesülnek, kizárólag a kiküldetés során felmerült és számlával igazolt költségeiket 
térítjük meg (ez utazási-, étkezési- és szállásköltséget jelent). A költségek kigyűjtésével kapcsolatos munkateherről és 
költségigényünkről lásd a 2.2. pontban adott választ.  

 
Ha ez hasznos információ önnek: külföldre mindig turista osztályon, jellemzően fapados repülőjáratokkal utazunk, 
belföldön pedig tömegközlekedési eszközt, illetve saját tulajdonú gépjárművet használnak a munkatársak. Az 
utazáshoz szolgálati gépjárművet, helikoptert és repülőgépet sem biztosítunk. 

 
7/3. 
A béren kívüli juttatással kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy a munkavállalók kizárólag a törvény alapján 
biztosítható cafetéria juttatásban részesültek/részesülnek (BKV bérlet és 8-12 ezer Ft közötti étkezési utalvány). 
 
8. 
A létesítéstől 2017. április 1-ig a bizottság bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai 
fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet a MHB finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen 
összegűek voltak? 

 
Az egyesület az egyes projektjei keretében szervez és finanszíroz különböző rendezvényeket, az ezekkel kapcsolatos 
adatokat külön nem gyűjtjük. A 2008 és 2017  közötti időszakban ezek száma összesen bizonyosan meghaladja a 
százat. Amennyiben azonban igényli, kigyűjtjük az adatokat a jellemzően angol nyelvű szakmai beszámolókból, 
amelyek becsült összesített terjedelme 2000, azaz kettőezer oldal. Ennek az időigénye kb. 130 óra, így az erre eső 
költségtérítési igényünk összege 325 000,- Ft. 
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9. 
Máig hány főt foglalkoztat megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt 
informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és 
mennyiért? 

 
9/1. 
Az átlagos statisztikai létszámra vonatkozó adatokat megtalálja az éves beszámolókban, amelynek internetes 
hivatkozását fentebb már több alkalommal megadtuk illetve a 2/1. pontban adott válaszunkban.  

 
9/2. 
A többi kérdésre a tárgyi eszközökkel kapcsolatos kérdésnél részben már választ adtunk (7.1.). Az informatikai 
eszközöket az alábbi cégektől szereztük be:  

 

cégnév 
beszerzés 
éve 

megvásárolt eszköz összeg 

Hahn System Kft. 2009 3 db asztali számítógép programmal + 1 db lézernyomtató 311 400 

Rubinetti Kft. 2009 2 db laptop + 2 db LCD monitor 428 020 

Hahn System Kft. 2010 4 db asztali számítógép programmal + router 541 713 

Mediacenter Kft. 2010 tárhely 15 000 

Hahn System Kft. 2011 
1 db asztali számítógép programmal + 2 db monitor + 5 db 
processzor + HDD 

294 063 

NIOK - Nonprofit Inform. 
Központ 

2011 9 db Office szoftver 72 540 

Rubinetti Kft. 2015 1 db asztali számítógép 69 850 

TIR-Soft Kft. 2015 1 db laptop + 7 db DDR, SSD, tápegység, switch 547 294 

TIR-Soft Kft. 2017 tápegység 11 811 

Fókusz Computer Kft. 2017 Epson WF-5690 nyomtató + tintapatronok 160 950 

 
Gépjárművet nem vásároltunk. 

 
10. 
Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása körében megkötött szerződések 
vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, 
az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés 
vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet! 

 
A szervezet vagyonát a fent már felsorolt tárgyi eszközök jelentik, valamint a 28 év működés során összegyűjtött 
megtakarítás. Utóbbit a K&H Bank Zrt.-nél helyeztük el 2007-ben (az ellenszolgáltatás a bank nyilvános honlapján 
ismertetett kondíciók szerint alakul). A vagyon felhasználása körében külön formalizált eljárásra nem került sor, így 
kérdése második felével kapcsolatos adatot nem kezelünk. 
 
Budapest, 2017. május 11. 
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