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1. A Szabályzat cé|ja

A TAEG Tanuimányi Erdőgazdaság Zétrtköníen Mtiködő Részvénltársaság (a toi'ábbiaj<ban:

tarsaság) jelen szabáIyzatÁak (a továbbiakban: Szabiilyzat) célja a TAEG Zrt. kezelésében

1évő sz-emélyes adatok védelmének, a közérdekű adatok, és a közérdekbŐl nYilr'ános adatok

nyilvánosság*uk biztosítása. Ennek érdekében a TAEG Zrt. meghatározza a kÖzérdekű

aáatok, és közérdekbői nyilvános adatok megismerésére irányulÓ igények teljesítési rendjére

vonatkozó szabályokat, és aközzétételre kerülő adatok nyilvánosságrabozata|ával Összefiiggő

feladatokat.

2. A Szabályzat Jogi háttere

A Szabályzat jogszabáiyi hátterének alapja az információs önrendelkezési jogrÓl és az

infonnációsrabádiagról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakbarr: lnfotv.) 30. § (6)

bekezdése, mely szerint közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére

vonatkozó SzabáIyzatot készít aTAbG Zrt-

A iarsaság 20tL évi CXII. törvény Infotv., valarnint a köztrrlajdonban áIlÓ gazdasági

tarsaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII" törvény rendelkezései alapjarr

közz,üáendő közérdekű adatokat, a3a5l7005. (XIL 25.) Korm, rendelet (a közérdekű aCatok

elektronikus közzététe\ére, ea egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi
jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkoző részletes szabályokról) jogszabáLy

értelmében saját honiapján teszi közzé.

3. A Szabályzathatá|ya

A SzabályzathatáIya kiterjed a fiaoÁ állami tulajdonban társaság teljes működési teniletére,

és vai amennyi munkaváilalój ara,

A Szabályzathatálya kiterjed a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes

körére melyek az Infotv,. illetve a köztulajdonban áiió gazdasági tarsaságok takarékosabb

működéséről szóló 2009. évi C)C(II. tön,ény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű

adatokat. Az lrrfotv. 27. § bekezdése értelmében e Szabályzat rendelkezései nem

alkalmazandók a közhitelű nyilvántartásból történő - külön törvényben szabályozott -
adatszolgáltatásra, ha az a minősített adat védelmérői szóló törvény szerinti minősített adat,

illetve az üzleti titoknak minő süi ő adatszo l gá1 tatásr a.

Üzleti titoknak minösülő adat csak jo gszabáIy által meghatátozatl esetben és módon adható ki
a kérelmezőnek, és hozható nyilvánosságra. Jelen szabáIyzat értelmében üzleti titoknak
minősül a Ptk. 81" paragrafusában definiált tizleti titoknak minősülő adat.

A Szabályzatbarl használt fogalmakat az Infbtv. ,.,3. Értelmező rendelkezések" címú
fejezetéberr foglaltakra tekintettel kell értelnrezni és alkalmazni, figyelembe vér,e a Ptk. 8i.
p aragrafu s áb an leírt üzieii titokra t,onatko zó delrníció kat.



4.Aközérdekűadatckmegisrneréséneká}talánosszabályai

A tarsaság lehetővé teszi, hogy a kezelésében 1ér,ő közérdekű adatot és kÖzérdekbŐl nYiir'ános

adatot 
"rré 

ir*5,.rló igény alapjan barki megismerheti"

Közérdekből nyilvanos adatnak minösül :

a tarsaság, feiadat_ és hatáskörében eljaró személ), neve, feladatköre, munkaköre,

vezetői megbízása, e körbeni feladat eliátásávai összefiiggő egyéb személyes adata,

valamint azok aszámélyes aőatai, amelyek megismerhetőségét törvénY e|ŐÍrjai'

ha törvény másként nem rendelkezik, a jágszabá|y vagy áliami, illetőleg helyi

önkormány zati szeryyel kotott szerződés alapján kötelezően igénvbe veendő r'agY más

módon ki nem elégíthető szalgáItatást ninrjtó izervek vagy szemétyek kezelésében lévő,

e tevéken;,ségtikrJvo natkozó, személ5,g5 adatnak nem minő sülő adat,

Jo gszabály tr:vábbi adatokat is közérdekűnek nyiiváníthat"

A tarsaság feiadat_ és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalara irányuló eijarás során

készített vagy rögzíteff., a döntés megalapozását szolgáió adat a keletkezésétől számított tíz

ér,ig nem nyilvrános. JogszabáLy a döntés mégalapazásű szolgáló egyes adatok

melismerhetöségének korláázásará a jelen pontban meghatarozottaktól rör'idebb időtartamot

áilJpíthat *.g. Ér.r,. adatok megismeré sét _ az adat megismeréséhez és a rnegismerhetőség

kizáráséhoz ftződő közérdek súlyanak mérlegelésér,el ,- a vezérigazgató engedélYezheti, A

döntés megalapoz ását szolgáló adat megismeiésére iránl,uió igóny a döntés megalapczását

szolgáló Űat 
- 
keletkezéséiől számított tíz éven trelüi akkor utasítható el, ha az adaÍ

megisrnerése a társaság törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskÖrének illetéktelen

külső befolyástól *".rt., eLlátását, így különöi"., u, adatot keletkeztető állásPontjanak a

dönté sek el őkészíté s e során történő s zab ad kifej té s ét v eszéL5, eztetné,

A tarsaság gazdáIkodásanak átfogó, számlaszintű, illetve téteies ellenőrzésére irániT rió

adatmegisáeiésekre kiilön törvények rendeikezései iranyadók.

5. A közérdekű adatok megismerésére irán;,utó igény és annak teljesítése

A tiirsaság a u.ww,.taegrt.}iu honlapon teszí közzé az lnfotv.. (2011. évi CXiL törvény),

,alamint u t6rtuu;aoni* ab gazáasági tarsaságok takarékosabb nrűködésérŐl szÓlÓ 2009,

évi cxxll" törvény rendelkezései alapjan kőzzéteendő közérdekű adatokat.

Az információs önrendeikezési jogról és Infotv. alapjan a tarsaság. kezelésében lévő

közérdekű adatok, iiletve kozérdekből nyilviános adatok megisnrerése iránt szóban, Írásban

vagy elektronikus úton lehet benyújtani igénl,t,

Azigény benyújtható:
a) e-mailben: titkarsag@taegrt.hu
b) levélben: TAEG Zrt" 9400 Sopron, Honvéd u, 1"

.j fu"or, és telefonon a titkarságón kereszhil : a +36-99-.312-083 faxszámon és a + 6-99-506-

810 telefonszámon
d) személyesen: 9400 Sopron, Honvéd u" 1. címen a titkarságon

Amerrnyiben a kért adatokat az igénylö



_ elektronikus ]evéiben kéri megküldeni, szíveskedjék az eleklronikus levélcímét

megadni,
_ postai úton vagy faxon kéri megküldeni, szíveskedjék nevét és levelezési cínrét, illetve

faxszálméi, megadni,

Az igényelt adatrész}etes és egyérteimű megjelöiése elösegíti u,Ígény pontos te§esítését.

A kérelem teljesítésére jelen szabáIyzat és az Infotv . 28-31, §-ában foglalt rendelkezések

iranyadóak, Ha tön,ény másként nem rendelkezik, akkor az adatígényiő személyes adatai csak

annyibzi_rr kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez sziikséges. Az igény teljesítéSét

követően az igénylő személyes adatait haladéktalanui torolni kell.

Nem teljesíthetó az igérty, ha a s,á|aszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nenr á11

rendelkezésre" Amennyiben ugyanazon kérelmező, azonos ügyben ismételten benyújda

kérelmét, érdemi intézkedés heiyett tqékoztatást kap a rendelkezésére állÓ jogorv-cslati

lehetőségekről.

A közérdekű adat megismerésére iran;,uló igénl,gfg1 5 szabáiyként jeien Szabályzat
1. sz. mellékletét képező igénybejelentő iapon keli eljuttatni a társaság s,ezérigazgatójanak
cirnezve. Az igénl,bejelentő lap a tarsaság titkarságaról igényelhető, valamint a TAEG Zrt.

honlapjaról is letölthető. Az adatszolgáItatást akkor is teljesíteni szükséges, ha neín az

igényb ej elentő lap kitoltésével nl,irj tottak be "

Az adatigényiésnek közértlrető fornrában és - amennyiben azt a TAEG Zít. al;énytalan

nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő á|ta| kívant teohnikai eszkőzzel, iiietve módon
keli eleget tenni (szóban, elektronikus ler,él útjan, postai úton, fénymásolaton, fax útján, CD
vagy DVD lenrezen)" Ha a kért adatat korábban mar elektronikus formában nyilvánosságra
hozták, az igény teljesíthető az adatat tastalmaző nyilr,ános fon,ás meg|elöiésével is. Az
adatigénylést nem 1ehet eiutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető fonrrában
nem lehet eleget tenni.

A tarsaság a közérdekű aciat megismerésére iranl.uló igénynek az igény tudomásiára jutását

követő iegrör,idebb idő alaú, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az
adatigénylése jelentős terjedeimű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, de erről az igényének kézbezvételét követő B

napon beiül tájékoztatást adunk.

Amennl,i§gn az igényelt adat - adathordozőjánál, terjedelménél vagy egyéb sajátosságánái
fogva - csak hivatalos helyiségünkben ismerhető meg, a kérelmező szétmétra biztosítjuk a
helyben történő megismerés lehetőségét.

Az igényiő az adatoból jegyzetet készíthet és az adatokat tartaimazó dokunrentumról vagy
dokumentumrészről - annak tarolási módjától fiiggően - másolatot kérhet. A másolat
készítéséért - az azzal kapcsolatban felmenilt köitség mértékéig terjedően - költségtérítést
áIlapítható meg, amelynek összegéről az igény teljesítése előtt tájékoztatjuk az igénylőt,
Ha a dokumentumról r,agy dokumentumrészről a másolat igénylése jelentős terjedelmű a
másoiat szerinti igén5.t a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon
belül teljesítjük. An,ól, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jeientős terjedelmű, a költséglérítés mértékéről, az adatigénylés teljesítésének a

4



másolatkészítést nem igénylő lehetöségei rőI az igény kéáezr,ételét követö 8 napon belül

tqékoztatást adunk az igónylönek,

Amennyibenakécadatnemközérciekűvagyközérder<loinyilvános,az'igényteijesítésének
megíagadásáról - fliggetlenüI az adatí-geniae, benyújtásának modjátÓl --, arurak indokál'al

e$,utt 8 napon beiul iásban, illetöleg *'#"n ryib eÁ az rgénylő elektrclnikus levelezési cínrét

kázölte - eleldronikus úton értesítjük,

A közérdekű adatigénylés te§esítésének megtagadása esetén az elutasítás kézhezr'ételétŐl

számított30 napon t"lűt k"r.rát.t nlr.lthut be a bírósá ghaz. Az ezúton kezdeményezetr per az

illetékekről szóló _ többször módosított _ 1990.évi XCIII. töfvény 57,§ (1) bekezdésének o)

pontj a a|apj án illetékmente s.

Az eiutasított kérelmekről, valam int azelutasítások indokairól a tarsaság titkársága, az Infotv,

30.§ (3) bekezdése szerinti nyilvantartást vezet, és az abban foglaltakról minden ér,benianuár

3 r - ei g taj euo*atj aa Nemzeti Adatvédeimi é s infonn áciő szab adság Ható s ágot,

6. Adatvédelmi előírások

Ha tön ény másként nem rendelkezik, u, aőatigénylő személyes adatai csak annyiban

kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez és a másoiaíkészítésért megállaPÍtott

költségtérítés megfizetéséhez ,rúkrég.r, Az igény teljesítését, illetve a kÖltségek megfizetését

ko.,.tá., az igény|a személye s adatait haiadéktal anul törö ln i kell,

7 " Zárő readelkezések

Jeien szabáIyzat2aI6- miárcius 31" napjan lép hatál5,ba,



1. számú melléklet

TAEG Zrt.keze|ésében lévő közérdekű adat megismerésére iránYuló
igénybejelentő lap

Az igénylő személy vagy szervezet ner,e (szewezet esetén a szervezet képviselőjének neve):

Az igénylő elérhetőségei:

Lakcímelszékhelye:

E-maii círne: .

Telefonszáma: ,, " "

Azigényeltközérdekriada(ok)konkrétffi eghatáíozása:.

Az adatkérés teliesítésének módia:
Az adatokról szóbeli tájékoúatást kérek:

Az adatokatmegtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani:

Az adatokról másolat (papír, CD, DWD) készítését igényelem:

Az adatokról másolatot elektronikusan, e-mailben kérek:

csak nrásolatok igénylése esetében kell kitöIteni az alábbi rovatokat!

Az aciatokrói másolat készítését az a|ábbl, módon igénylem:
Fényrnásolás (Al4)n Fénymásolás (Al3)I] CD lemez! DVD lemezl

A másolatok átadására csak egyíéie - Ön áItalváIasztott módon - van lehetőség!

Az elkészített másolatot

t]n
t]n

személyeser n postai úton I kívánom átvenni"
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Alulírott

NYILATKí}7,AT

.". nyilatkozom, hogy az igényem tel.jesítése során

felmerüő kOitségeket
megérítem[l nem térítem megi-l

Jelen nyiiatk ozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerÜlŐ kÖltségeket

nem vállal om, az á|talam kért információkról csak oiyan formában és módon kaPhatok

táilékaztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget azadatkezeiő TAEG Zrt.-nek^

-fudomásul veszem, hogy az igény visszavonása esetén az adatok elŐállÍtásár.'al

összefiiggésben a visszavonásig felmenitt költségeket köteles vagyok megfizetni"

Kelt:

igénylő aláírása




