
Kresz László titkárságvezető úr részére 

Magyar Mozgókép Alapítvány, 1145 Budapest, Róna utca 174. AC2 épület. 

Tisztelt Titkárságvezető Úr! 
Alulírott Urbán Ágnes, az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, 
Déri Miksa utca 10.) képviselőjeként (e-mail: info@atlatszo.hu) az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést teszem. 

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre 
a) a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 2006. január 1-jétől 2011. december 31-ig 
nyújtott visszatérítendő támogatások listáját (filmelőállító, a támogatás összege, normatív 
terhére átírható összeg), 
b) a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 2006. január 1-jétől 2011. december 31-ig 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások listáját (filmelőállító, a támogatás összege), 
c) a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 2006. január 1-jétől 2011. december 31-ig vissza 
nem térítendő támogatássá átminősített visszatérítendő támogatások listáját (filmelőállító, 
mekkora összeget minősítettek át, mikor, miért), 
d) az a) pont alatti támogatásokból az adatigény benyújtásának időpontjáig vissza nem fizetett 
támogatások listáját (filmelőállító, összeg, határidő, hogy meddig kellett volna/kellene 
visszafizetni), valamint 
e) a Magyar Mozgókép Közalapítvány által a Megafilm Kft.-vel 2006. január 1. és 2011 
december 31. között megkötött támogatási szerződések szövegét, 
g) az arra vonatkozó adatokat, hogy 2006. január 1. és 2011 december 31. között a Magyar 
Mozgókép Közalapítvány mely cégekkel kötött szerződést banki előfinanszírozásra, és milyen 
értékben, végül 
h) az alább felsorolt cégek számára a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 2006. január 1. 
és 2011. december 31. között nyújtott támogatások esetében - támogatásonként elkülönítve -
a támogatás vagy támogatások célját: 

1. Magyar Filmunió Kft. 
2. Hunnia Filmstúdió Kft. 
3. Cinema-Film Kft. 
4. Tivoli-Filmprodukció Kft. 
5. Megafilm Kft. 
6. Eurofilm Studió Kft. 
7. Film-Art Kft. 
8. Budapest Film Kulturális Szolgáltató Kft. 
9. T.T. Filmműhely 
10. Inforg Stúdió Kft. 
11. Focus Film Kft. 
12. Honeymood Kft. 
13. Új Budapest Filmstúdió Kft. 
14. Mythberg Films Kft. 
15. Objektív Filmstúdió Kft. 

http://atlatszo.hu
mailto:info@atlatszo.hu
�����
atlatszo.hu
2013.01.23.
1. oldal



Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt 
adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, az 

adatigenyles.atlatszo@gmail.com  
e-mail címre megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben 
megküldeni, akkor kérem, azokat az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. postacímére (1325 
Budapest, Pf. 348) küldje. 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére 
az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton, 
tájékoztasson arról, hogy a kért iratmásolatok szkenneléséért megállapít-e, és ha igen, milyen 
összegben állapít meg költségtérítést. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban 
mellékeljen dokumentumlistát, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot. 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti 
megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni 
megtagadásával együtt küldje meg számomra. 

Segítő együttműködését előre is köszönöm. 

Budapest, 2012. december 12. 

Tisztelettel, 
Urbán Ágnes 

ügyvezető 
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 
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