Közérdekű adatok megismerésének rendjére vonatkozó szabályzat - KIVONAT

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
(továbbiakban: Kgt.) rendelkezései alapján kötelezően közzéteendő adatok a Magyar Földgáztároló Zrt.
(MFGT)
honlapján
a
https://mfgt.hu/hu-HU/Ugyfelek/Dokumentumtar
és
a
https://mfgt.hu/Szervezet/Vezetoi-testulet menüpontok alatt megtalálhatóak.
Az MFGT Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki
igényt nyújthat be (továbbiakban: adatigénylés). Az MFGT Zrt.-hez érkező adatigényléseknek az MFGT
Zrt. az Info tv., és a Közérdekű adatok megismerésének rendjére vonatkozó szabályzat rendelkezései
szerint tesz eleget.

1. Az adatigénylések benyújtásának módja
Az adatigénylő adatigénylését a következő módokon juttathatja el az MFGT Zrt.-hez:
-

Írásban:

Az MFGT Zrt.-nek címezve a 1138 Budapest, Váci út 144-150. postacímen.
-

Elektronikusan:

Az MFGT Zrt. az elektronikus úton érkező közérdekű adatigényléseket kizárólag az info@mfgt.hu
elektronikus címen fogadja.
-

Szóban:

MFGT székház, a 1138 Budapest, Váci út 144-150 címen, munkanapokon 10:00 – 15:00
A szóban előterjesztett adatigénylésekről az MFGT Zrt. munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben
az adatigénylő neve, elérhetősége, valamint aláírása feltüntetésre kerül.
-

Telefaxon:

Az MFGT telefax elérhetősége: (06-1) 354 - 7045

2. Az adatigénylés teljesítése
Az adatigénylést az MFGT Zrt. a beérkezést követően haladéktalanul megvizsgálja.
Az MFGT Zrt. az adatigénylés megválaszolását mellőzi, amennyiben az Info. tv. 29.§ (1a), vagy (1b)
bekezdése alapján megállapítható, hogy:
-

-

Az adatigénylés azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, amennyiben az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás
nem állt be.
Az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését,
valamint elektronikus, vagy postai címét, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos
bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az MFGT Zrt. az adatigényléseknek a beérkezést követő legrövidebb időn belül, legfeljebb 15 napon
belül eleget tesz.
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az MFGT Zrt. felhívja az adatigénylőt az adatigénylés
pontosítására. Amennyiben az MFGT Zrt. az adatigénylés pontosítására hívja fel az adatigénylőt, az
adatigénylés megválaszolásának határideje a pontosított adatigénylés MFGT Zrt.-hez való
beérkezésének időpontjától kezdődik.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése az MFGT Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés megválaszolásának határideje egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről a döntéséről MFGT Zrt. az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül
tájékoztatja az adatigénylőt.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az adatigénylő másolatot kérhet.
Az MFGT Zrt. az adatigénylés teljesítéséért az Info tv-ben meghatározottak szerint költségtérítést
állapít meg, ha az adatigénylő a dokumentumról, vagy dokumentumrészről másolatot kér; ha az
adatigénylő adathordozón kéri kézbesíteni részére az igényelt dokumentumokat; valamint ha az
adatigénylés teljesítése az MFGT Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés mértékét az MFGT Zrt. az Info tv., és a
közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.
30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. Amennyiben az MFGT Zrt. az
adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapít meg, ennek összegéről, valamint a teljesítésének
határidejéről az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatja. Az adatigénylő az MFGT Zrt. tájékoztatásának
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles nyilatkozni, hogy igénylését fenntartja-e.
Amennyiben az adatigénylő adatigénylését fenntartja, az MFGT Zrt. által megállapított 15 napos
határidőben köteles megfizetni a költségtérítés összegét az MFGT Zrt. tájékoztatásában megjelölt
bankszámlaszámra. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az MFGT Zrt.-hez való
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít
bele. A költségtérítés adatigénylő általi megfizetésének határideje legkésőbb az MFGT Zrt.
költségtérítés kiszabásáról szóló tájékoztatásának kézhezvételétől számított 45 nap. Amennyiben az
adatigénylő az MFGT Zrt. költségtérítés kiszabásáról szóló tájékoztatásának kézhezvételétől számított
30 napon belül nem nyilatkozik adatigénylése fenntartásáról, vagy a tájékoztatás kézhezvételétől
számított 45 napon belül nem fizeti meg a költségtérítésként meghatározott összeget, ez az MFGT Zrt.
bármely, további tájékoztatása nélkül az adatigénylés visszavonásának minősül. Az elektronikus úton
megküldött adatigénylések esetében az adatigénylő általi kézhezvétel időpontjának az elektronikus
levél megküldésének időpontjaként jelzett időpont minősül. Az MFGT Zrt. az adatigénylést a
költségtérítés adatigénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti az adatigénylést.
Az MFGT Zrt. az adatigényléseket az adatigénylésben megjelölt elektronikus, vagy postai címre teljesíti.
Amennyiben az adatigénylő adatigénylésében elektronikus és postai címet is megjelöl, az MFGT Zrt.
elsődlegesen az adatigénylés elektronikus úton történő megválaszolására törekszik. Ha az adatigénylő
által biztosított elektronikus címre való kézbesítés az adatigénylő által megadott elektronikus cím
hibájából meghiúsul, vagy a postai címre való kézbesítés „címzett nem kereste” vagy „címzett
ismeretlen” megjelöléssel érkezik vissza az MFGT Zrt..-hez, az adatigénylés visszavontnak minősül, és
az MFGT Zrt. nem köteles további intézkedéseket tenni az adatigénylő részére történő, egyéb
kézbesítési módok felkutatására.

Ha az adatigénylésben megjelölt adat tekintetében az MFGT Zrt. nem adatkezelő, nincs helye az
adatigénylés másik szervhez történő áttételének. Ilyen esetben az MFGT Zrt. az adatigénylés
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az adatigénylőt.

3. Jogorvoslat
Az Info törvény 31. §-a értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc
napon belül kell megindítani az igényt elutasító szerv ellen. Ha az igény elutasítása miatt az igénylő a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a Hatóság tárgyban megküldött értesítésének kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén
igazolásnak van helye.
Az adatigénylés elutasítása, nem teljesítése, vagy a teljesítésért megállapított költségtérítés összege
miatt az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is bejelentést tehet, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelemre hivatkozással.

4. Adatvédelem
Az MFGT Zrt. az igénylő által önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatait csak annyiban
kezeli, amennyiben az igény teljesítéséhez, az egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigénylések megállapításához, valamint a költségtérítés megállapításához szükséges. Az MFGT Zrt.
az adatigénylők általa kezelt személyes adatait az adatigénylést, ill. annak teljesítését követő egy év
leteltét követően törli.

