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A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és annak teljesítése 
 
(1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 
nyújthat be a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) alábbi 
elérhetőségein. 
 
Szóban, írásban: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.; 8200 Veszprém, Jutasi út 10. 
Faxon: 88/591-549 
Elektronikus úton : Titkarsag@verga.hu  
Telefonon: 88/591-510; 88/591-511 
 
A Társaság valamennyi munkavállalója köteles bármely más email címre érkezett vagy bármely 
egyéb módon hozzá beérkezett megkeresést a fenti címre haladéktalanul továbbítani.  
 
(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek – amennyiben a teljesítésnek nincs 
jogszabályi akadálya – a Társaság az igény beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, 
de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. 
 
(3) Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az 
azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 
megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. Erről a 
tényről a Társaság tájékoztatja az adatigénylőt. 
 
(4) Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni, amennyiben az igénylő nem adja 
meg nevét/ megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel 
kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.  
 
(5) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy 
teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 
mértékű igénybevételével jár, abban az esetben a határidő egy alkalommal 15 nappal 
meghosszabbítható. Erről a Társaság az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül 
tájékoztatja. 
 
(6) Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által megjelölt módon kell eleget 
tenni, amennyiben ez a Társaságra nézve nem jár aránytalan nehézséggel. Ha a kért adatot 
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való 
hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 
 
(7) Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási 
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal 
kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg. 
A költségtérítés mértékének meghatározása során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott 
költségelemek vehetők figyelembe azzal, hogy a költségelemek megállapítható mértéke 
tekintetében a külön (a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékére vonatkozó) jogszabályban meghatározott rendelkezések az irányadók.  
 
(8) Ha az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a másolatként igényelt 



 

 

dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke 
meghaladja a jogszabályban megállapított összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az 
igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.  
Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy a másolatként igényelt 
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről 
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az 
igénylőt a Társaság az igény kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti. 
 
(9) Az igénylő a költségtérítésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 
nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, köteles a 
Társaság által megállapított költségtérítést a Társaság által megállapított, legalább 15 napos 
határidőben megfizetni. 
 
(10) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elutasítása 
 
(11) Az igény teljesítésének a megtagadásáról és annak indokairól, valamint az igénylőt a 
hatályos jogszabályi előírások szerint megillető jogorvoslati lehetőségekről a Társaság az igény 
beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy elektronikus úton értesíti az igénylőt.  
 
(12) Az igénylő a közérdekű adatok elutasítása iránti igény elutasítása, az adatszolgáltatásra 
rendelkezésre álló határidő eredménytelen eltelte esetén, továbbá az adatigénylés teljesítéséért 
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata céljából 30 napon belül a Veszprémi 
Járásbírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás illetékmentes. 
 
 


