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Tárgy:  közérdekűadat-igénylés  

Tisztelt Elnök Úr!  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján a Transparency International Magyarország Alapítvány az alábbi közérdekű 
adatok, valamint közérdekből nyilvános adatok kiadását kéri a Mathias Corvinus Collegium 
Alapítványtól (a továbbiakban: Alapítvány): 

1. Az Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata. 

2. A 2020. évi XXVI. törvény hatályba lépésének napjától kezdődő időszakban az 
Alapítvány által megkötött 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
valamennyi szerződés alábbi adatai: 

a. a szerződés megnevezése, 

b. a szerződés tárgya, 

c. a szerződést kötő felek neve, 

d. a szerződés értéke, 

e. határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint 

f. az említett adatok változásai. 

3. A 2020. évi XXVI. törvény hatályba lépésének napjától kezdődő időszakban az 
Alapítvány vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsága tagjainak, 
vagyonellenőrének, illetve az Alapítvány képviseletére felhatalmazott minden más 
személynek kifizetett juttatások olyan módon, hogy az egyes személyeknek kifizetett 
juttatások összege és jogcíme személyenként, név szerint megállapítható legyen. 

A 2. pontban kiadni kért adatok vonatkozásában a szerződés értékeként a szerződés tárgyáért 
kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kérem feltüntetni, 
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget 
kérem figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött 
– szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kérem 
alapul venni. Az egy pénzügyi évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét kérem egybeszámítani. 

A kért adatokat az Alapítvány névváltozásának bíróság által történt bejegyzését megelőző 
időszakra nézve is kérjük kiadni. 
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A jelen közérdekűadat-igénylés az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésén, a 28. § (1) 
bekezdésén és a 29. § (1) bekezdésén alapul. Ennek megfelelően a kiadni kért közérdekű 
adatokra vonatkozó megkeresésnek 15 napon belül történő teljesítését kérem. Kérem, hogy az 
adatokat elektronikusan kereshető formában (például excel táblázatban) 
a miklos.ligeti@transparency.hu elektronikus levélcímre szíveskedjék megküldeni.  

Elnök Úr szíves intézkedését megköszönöm. 

Budapest, 2021. április 15. 

 Tisztelettel: 

  

 
 Ligeti Miklós 

 jogi vezető 
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