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2. számú melléklet
A közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárási szabályai

1. A közérdekű adatok megismerése iránt bármely természetes, vagy jogi személy szóban,
vagy írásban (levél, e-mail) igényt nyújthat be a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-hez.
2. A közérdekű adat fogalma:
2.1. Közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon, vagy formában rögzített információ,
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
•
•
•
•

Szóban: GYSEV Zrt. székhelyén (9400 Sopron, Mátyás király u. 19.)
Levélben: GYSEV Zrt. postai címén (9401 Sopron, Pf. 104.)
Elektronikus úton: info@gysev.hu e-mail címen.
Közadat-felelős: Némethné Gara Ildikó.

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
4.1. A GYSEV Zrt. címére benyújtott igények elintézéséről a közadat-felelős gondoskodik.
4.2. Amennyiben az igényelt adatok nem állnak a közadat-felelős rendelkezésére, azok
beszerzése érdekében – az adatokkal rendelkező szervezeti egységek megkeresése útján – a
közadat-felelős haladéktalanul intézkedik.
4.3. A közadat-felelős írásbeli megkeresésének teljesítéséről – az igényelt közérdekű adatok
írásbeli megküldésével – a megkeresett szervezeti egység vezetője, legkésőbb 7 napon belül
gondoskodik. A megkeresés és a válaszadás e-mail útján történik.
4.4. A közadat-felelős a Társaság címére benyújtott igényt – az igényelt közérdekű adatok
levélben, vagy elektronikus úton történő megküldésével – az igény benyújtásától számított 15
napon belül köteles teljesíteni.
4.5. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a 15
napos határidő egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban tájékoztatni kell.
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4.6. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ez lehetséges – az igénylő által
kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adat elektronikus
formában a nyilvánosság számára már elérhető, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.
4.7. Az igényelt közadatokat tartalmazó dokumentum papíralapú másolatának költségei az
igénylőt terhelik. A költségek várható összegéről az igénylőt – minden esetben – előzetesen,
írásban tájékoztatni kell.
4.8. Amennyiben az igény nem teljesíthető, az adatszolgáltatás megtagadásáról, annak
részletes indokairól, valamint az információs törvény alapján fennálló jogorvoslati
lehetőségekről, az igénylőt 8 napon belül, írásban tájékoztatni kell.
5. Jogorvoslat:
5.1. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva
álló határidő eredménytelen eltelte esetén, az igénylő a Győri Törvényszékhez (9021 Győr,
Szent István út 6.) fordulhat.
5.2. A pert az igény elutasításának közlésétől, illetve a 15 napos teljesítési határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a GYSEV Zrt. ellen megindítani.
6. A közérdekű adatok elektronikus közzétételéről szóló 40/2013. számú Vezérigazgatói
Utasításban és jelen 2. számú mellékletében nem szabályozott kérdésekben, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kell eljárni.
***
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