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1. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének rendje 

A lent ismertetett módon biztosítjuk, hogy a kezelésünkben lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott 
kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 
Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 
nyújthat be.  
Az igényt szóban a társaság székhelyén (Szombathely, Körmendi út 92.) az adatvédelmi 
felelősnél, írásban a társaság központi postacímén (9700 Szombathely, Körmendi út 92.), 
telefaxon a +3694/517-625 faxszámon, elektronikusan a jogiiroda@enykk.hu e-mail címen 
lehet benyújtani az igénylő nevének/megnevezésének és elérhetőségének megadásával. A 
társaság nem vállal felelősséget a más címre, vagy más módon érkező igények 
teljesítéséért.  
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket a társaság vezérigazgatójához 
címezve kell eljuttatni, a fenti módok bármelyikén.  
Az igény teljesítésének - amennyiben a teljesítésnek nincs jogszabályi akadálya - lehető 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a társasághoz történt beérkezéstől számított 15 
napon belül teszünk eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 
adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a társaság alaptevékenységének 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő 
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igény beérkezését követő 15 napon 
belül tájékoztatjuk Önt. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, megkérjük Önt az igény 
pontosítására. 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 
függetlenül, másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban 
felmerült költség jogszabályban meghatározott mértékéig terjedően - költségtérítést 
állapíthatunk meg.  A fizetendő költségtérítés várható összegéről az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatjuk, (a másolatkészítés költségeit lásd a 4. pontban.), melynek 
kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. 
Ha a kért adat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra került, az igény 
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az Infotv. alapján az 
Önt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését 
követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - 
elektronikus levélben értesítjük Önt. Az adatigénylésnek nem vagyunk kötelesek eleget 
tenni, ha Ön nem adta meg nevét (nem természetes személy igénylő esetén 
megnevezését), valamint azt az elérhetőséget, amelyen Önnek az adatigényléssel 
kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 
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2. Jogorvoslati eljárás 

Amennyiben a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasításra került, vagy a 
teljesítésre nyitva álló, vagy az általunk meghosszabbított határidő eredménytelenül telik el, 
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 
felülvizsgálata érdekében (ha még azt nem fizette meg) bírósághoz fordulhat. 
 

3. A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség teljesítésének rendje 

Az Infotv., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a 
www.enykk.hu  honlapon, a Közérdekű adatok menüpont alatt hozzuk nyilvánosságra.  
 

4. Dokumentum (elektronikus ill. papír alapú) előállításáért ill. másolásáért fizetendő 
költségtérítés jegyzéke 

A közérdekű adat megismerése iránt benyújtott igények teljesítése során az adatokról 
készített másolatért az alábbi térítési díjat kell fizetnie: 

a.) papír alapú adatszolgáltatás:  
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak a 11. másolt oldaltól számítandó fel.  
 

130,- Ft /másolt A4-es színes oldal 
260,- Ft /másolt A3-as színes oldal  
12,- Ft /másolt A4-es fekete-fehér oldal 
24,- Ft /másolt A3-as fekete-fehér oldal 

 
b.)  CD/DVD alapú adatszolgáltatás:  580,- Ft/adathordozó 
 

5. Tájékoztató az adatkezelésről 

Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylés teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos 
számlázás 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 
A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím 
Az adatkezelés időtartama: 10 év 
 
Az ÉNYKK Zrt. jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban alakította ki, 
és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező 
érvényűnek tekinti magára nézve. 

 
 
 


