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Az informSci6s 6nrendelkez6si jogr6l ds az informSci6szabadsdgr6l sz6l6 2071.6vi CXll. tdrv6ny,

valamint a k6z6rdek( adatok elektronikus ktizz6t6tel6re, az egys6ges kdzadatkeres6 rendszerre, a

k6zponti elektronikus jegyz6kre, valamint az adatintegrSci6ra vonatkoz6 rdszletes szabilyokr6l sz6l6

3O5|2OO5. (Xll. 25.) Korm. rendelet (a toviibbiakban: Korm. r.) 3. $-:iban irt kdtelez6s alapjCn a

Budapesti Erd6gazdas6g Zrt. a kozdrdek6 adatok elektronikus 0ton ttirt6n6 kozzdtdtel6nek 6s a

ktiz6rdekfi adatok megismer6s6re ir5nyul6 kdrelmek int6z6s6nek rendj6t az aldbbi K6zz6t6teli

SzabAlyzatban hatdrozza meg.

1. Altal6nos rendelkez6sek

T.T.AszabAlyzat c6lja
A Szabiilyzat cdlja, hogy a kcizv6lem6ny pontos 6s Syors tdj6koztatdsa 6rdek6ben a

kijz6rdekfi 6s a koz6rdekb6l nyilvdnos adatoknak a ktizz6t6tele (toviibbiakban: k6z6rdekf

adatok), jogszabiilyokban foglalt e16ir6soknak megfelel6en, elektronikus titon b6rki sz6miira

szem6lyazonosltds 6s adatig6nyl6si eljiir6s n6lkiil, folyamatosan 6s dijmentesen biztosiwa

legyen, ez;iltal a k6telez6 tdj6koztatdsi, k6zz6t6teli kdtelezettsdg maraddktalanul teljesfiljon.

7.2. A szab Aly zat hat6lya
A Budapesti Erd6gazdas;ig Zrt. (a tovCbbiakban: Erd6gazdas6g) szervezetdt, m0kiid6s6t,

feladat- 6s hatiskdr6t, gazdiilkod6siit 6rint6 informdci6k nyilviinossCgdnak biztosit6sa

6rdek6ben az Erd6gazdasiig valamennyi szervezeti egys6g6nek vezet6je, munkak6re alapj6n

6rintett munkatdrsa a Szab5lyzatban foglaltak alapj6n kiiteles eljiirnl.

A Szabilyzat tiirgyi hatiilya kiterjed a kiiz6rdek0 6s a k6z6rdekb6l nyilv6nos adatok teljes

k616re.

A Szab5lyzat szem6lyi hatilya kiterjed az Erd6gazdasdg munkaviillal6ira'

1.3. Alkalmazand6 j ogszab6lyok
(1) Az informiici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az inform5ci6szabadsiigr6l sz6l6 2011. 6vi

CXll. tiirv6ny;
(2) a kdzadatok 0jrahasznos[t6s6r6l sz6l6 2Ot2.6vi Lxlll. tiirv6ny;

(3) a k6zdrdek0 adatok elektronikus k6zz6t6tel6re, az egys6ges kozadatkeres6

rendszerre, valamint a k6zponti jegyz6k adattartalmdra, az adatintegrdci6ra

vonatkoz6 r6szletes szabdlyokr6l sz616 305/2005. (xll.25') Kor. rendelet;

(4) a k6zz6tdteli listdkon szerepl6 adatok kozz6tdtel6hez sz0ksdges kdzz6t6teli mint6k16l

sz6l6 18/2005. (x|1.27.) IHM rendelet;

(5) a min6sitett adatok v6delm6r6l sz6l6 2009.6vi cLV. t6rv6ny

(5) az iillami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVl. tdrv6ny

2. i*elmez6 rendelkez6sek
Az inform6ci6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsigr6l sz6l6 2011. 6vi CXll.

torvdny (a tovdbbiakban: lnfo w.) 3. s-iiban me8hat6rozottakon tfl:
(1) adatfelel6s: az Erd6gazdasdg valamennyi szervezeti egys6g6nek vezet6je, aki kdteles

az Erd6gazdas5g Szervezeti 6s Mrlk6d6si Szab6lyzatSban, munkak6ri leir:6sdban

meghatdrozott tev6kenysdg6vel, feladatk<irdvel kapcsolatban gondoskodni:
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(a) az Altal6nos kiizzdt6teli lista eset6n (1. mell6klet) az adatok jogszabdlyi

el6irdsoknak megfele16 e165llitiisd16l, aktualizdliisii16l, sziiksdg szerinti

helyesbit6s616l;

(b) a kiizbeszerzdsi kdzz6t6tel eset6n az adatol! dokumentumok .iogszabiilyi

e16irdsoknak megfelel6 6s id6beli el6dllit6sd16l;

(c) egy6b, a k6s6bbi jogszabiilyviiltoziisok miatt sztiks6gess6 vdl6 k6zz6t6teli

ktitelezettsdg tekintet6ben az adatk6zl6 fel6 a kdzz6t6teli kdtelezetts6g

bejelent6s616l.

adatk6zl6: az Erd6gazdasdg informatikai vezet6je, aki gondoskodik arr6l, hogy az

adatfelel6s<ik iiltal szo186ltatott adatok az illet6kes j6v5hagy6 szem6lyek .i6vdhagyiisa

utiin, a jogszabiilyok iiltal meghatdrozott m6don 6s id6ben a Budapesti Erd6gazdas6g

Zrt.,,www.bp-erdo.hu" internetes port6lj6n (a toviibbiakban: Portiil) el6rhet6ek

legyenek;

adat iisszeCllitdsddrt felel6s munkavSllal6: az Erdagazdas6g adott szervezeti

egys6g6nek vezet6je iiltal kijel6lt - az adott adattartalom szaktertilet6t j6l ismer6 -
munkatdrsa vagy munkat6rsai, akiknek munkakdri lelrdsa tartalmazza, hogy az

adatok 6sszedllitiisii6rt felel6s;

hiteles adat: a szabdlyzat szempontjdb6l elfogadhat6 azon adat, melynek tartalm:i6rt

az azt el66llit6 szervezeti egys6g vezet6je felel6ssdget tud vdllalni, 6s amely

tartalmdban megegyezik az egy6b m6don (papir alapon, vagy elektronikusan)

rendelkez6sre 6l16 adatokkal;

kiizz&6tel: a jelen szabSlyzatban meghatdrozott adatoknak a Portiilon, digitiilis

form6ban birki szdmiira szem6lyazonositds 6s korldtozds n6lk0l, dijmentesen tiirt6n6
hozziif6rhet6v6 t6tele;

kiitelez6en kiizz6teendd k6z6rdek0 adatokr kdzfeladatot elldt6 szervezet 6ltal kezelt

6s az lnfo tv. 1. melldklet6ben, valamint egy6b jogszab:ilyok alapj5n kotelez6en

nyilv6nossdgra hozand6 informdci6k k616be tartoz6 adat;

publikus adat: az az adat, amely a Portiilon bCrki szimCra el6rhet6;

szervezeti szint0 j5v5hagy6z az Erd6gazdas6g vez6rigazgat6ja, illewe az iiltala kijeliilt
szem6ly, aki jogosult a szervezeti egys6g kezel6s6be tartoz6 k6z6rdekfi adatok

k6zz6t6tele sor6n elj:irni 6s d6nteni az 6ltala kezelt adatk<ir6kben keletkez6 adatok

k6zz6t6tel6r6l. A szervezeti szint( j6vdhagy6i jog delegdlCsa nem 6rinti a szervezeti

egys6g vezet6j6re vonatkoz6 felel6ssdget azaz a kdzzetett adat tartalm66rt,

naprak6szs6g66rt, hiteless6g6rt - az operativ v6grehajt6 szemdly6t6l f0ggetlen0l - az

adatfelel6s felel.

(3)

{4)

(5)

(6)

７

　

・８

3. Az adatszoEeltatiis folyamata

3.l.Kilzz6t6tel
(1) Az lnfo tv. alapj6n az 6ltal6nos kdzzdtdteli list6n szerepl6 adatok el66llitisiit a 1.

sziimI mell6kletben foglaltak alapj6n kijeliilt adatfelel6s v6gzi.

(2) A k6zz6t6teli listdn szerepl6 k<iz6rdek0 adatok el6iillitdsa ds tartalmi ellen6rz6se ut5n

az adatfelel6s koteles az adatokat azok rendelkezdsre ;illiisdt6l szdmltott 3 napon

beliil a szervezeti szintfi j6vdhagy6 r6szdre elektronikus riton dtadni.
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(3) A szervezeti szintg .i6v6hagy6 tov6bbitja az adatkiizl6nek a be6rkezett adatokat.

(4) Az adatkirzl6 a r6sz6re megktildiitt adat:illomiinyt a 3.2.4 pontban foglaltaknak

megfelel6en ellen6rzi. Amennyiben szfiks6ges a megfelel6 formdtumba helyezi

azokat 6s intdzkedik a Portdlra val6 felt6lt6sr6l. A Portilra val6 felker l6s

el6feltdtele, hogy az adatot l6trehoz6 adatfelel6s 6s a szervezeti szintfi j6vdhagy6

j6vdhagyja azok felt6lt6s6t.

3.2. Akdzza6tellel kapcsolatos feladat 6s hatiiskiiriik

3.2,1. Adat iisszedllitesii6rt felel6s munkav6llal6

Kiizvetlen0l felel6s a kdzz6t6teli list6ban szerepl6 adatok, illetve dokumentumok k6zz6t6tele

eset6n azok kiizz6t6telre is alkalmas dokumentum formdban tiirt6n6 l6trehozdsA6rt, az

adatok frisslt6s6drt, hatdlyoss6guknak figyelemmel kis616s66rt, m6dosit6sddrt.

3.2.2. Adatfelel6s

FelelSs a ktiz6rdekfl adatok frissit6s66rt, hatdlyossiiguknak figyelemmel kis6r6s66rt,

m6dositiisd6rt, valamint az6rt, hogy a publikdlSst mege16z6 j6v6hagyiisi folyamatot

elinditsa, valamint az Altaldnos k6zz6t6teli lista eset6n a hozz6 eljuttatott adatok

publikdlhat6sdgdnak, k6z6rdekdsdgdnek megit6l6s66rt:

(5) ha valamely kdzzdtenni kivdnt adat tartalmilag helytelen, azt visszakiildheti javltiisra

az adat 6ssze6llit:5sii6rt felel6s munkavillal6 fel6, illewe sajiit maga javathatja,

(5) ha rley itdli meg, hogy valamely hozz6 eljuttatott adat nem k6z6rdek0, vagy

k6zz6t6tele adaw6delmi szempontb6l aggiilyos, 6gy az adat k<izz6t6tel6t

visszautasitja 6s azt nem publik5lhat6nak min6siti.

Az adatfelel6s a kiizz6tenni kiv6nt adatot a kiizzdt6teli ktitelezetts6get megel6z6en

toviibbitja a szervezeti szint0 jdvihagy6nak.

3.2.3. Szewezeti szintfi l6v{hary6

A szervezeti szint( j6viihagy6 hatdskti16ben:

(1) a hozz6 eljuttatott publikiiland6 adat k6zz6t6tel6t j6v6hagyhatja,

(2) nem megfelel6sdg esetdn javltdsra visszakiildheti, vagy

(3) az adat publikriliisrit visszautasithatja aziiltal, hogy az adatot nem publikdland6vd

min6siti.

3.2.4. Adatkiizl6

Feladatai:

(1) a r6sz6re dtadott adatokat az e16irdsoknak megfelel6 formdtumira alakitja,

(2) felel a r6sz6re 6tadott adatok elektronikus k6zz6t6tel66rt, folyamatos

hozz5f6rhet6s6g66rt 6s az adatok frissit6s66rt,

(3) gondoskodik az adatok jogosulatlan megv6ltoztatdsa, t6rl6se, megsemmis[il6se,

s6rUl6se elleni v6delem16l, a s6rUlt adatok helyredllit{s,r'l,
(4) a kiizz6t6tel v6gett :itadott kriz€rdekfi adatok szilks6gess6 vil6 helyesbit6se esetdn

az adatk6zl6 err6l 6rtesitheti az adatfelel6st, de az 6tadott kdz6rdek0 adatokat ilyen

szempontok szerint nem koteles vizsgdlni.
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4. A kiiz6rdekii 6s kiiz6rdekb6l nyilv6nos adatok megismer6s6re
ir6nyul6 k6relmek teliesit6s6nek rendie

(1) A kciz6rdekfi adat megismer6se irint sz6ban, irdsban vagy elektronikus 0ton b6rki

ig6nyt ny0jthat be. Ha az adatigdnyl6s nem egy6rtelm0, az adatkezel6 felhlvja az

ig6nyl6t az ig6ny pontosit6s{ra. A k6z6rdek6 adat iriinti igdny els6sorban a Budapesti

Erd6gazdasdg Zrt. sz6khely6re (1033 Budapest, H€vizi Ut 4/a), elektronikus

lev6lcim6re (bp-erdo@ bo-erdo.hu), faxsziimdra (+35-1-387-8852) 6rkezhet. A
k6relem teljesitdsdre jelen Szabdlyzat 6s az lnfo tv. 28-30. g-aiban foglalt

rendelkez6sek az ir:inyad6ak.

(2) A kdz6rdek( adat megismer6s6re ir6nyul6 ig6nynek az Erd6gazdas5g az ig6ny

tudom6s6ra jutdsdt kdvet6 legr<ividebb id6 alatt, legfeljebb azonban 15 napon bel0l

tesz ele8et. Ha az adatiB6nyl6s jelent6s terjedelmfi, illetve nagyszimrj adatra

vonatkozik, a hatdrid6 egy alkalommal 15 nappal meghosszabbfthat6. Err6l az

ig6nyl6t az ig6ny kdzhezvdtel6t k6vet6 8 napon beltil t6j6ko2tatni kell.

(3) Az adatokat tartalmaz6 dokumentum16l vagy dokumentumr6szr6l, annak tdroldsi

m6djit6l fiiggetlenul az ig6nyl6 misolatot kaphat. Az Erd6gazdasdg a mdsolat

k6szit6s66rt - az azzal kapcsolatban felmerillt k6ltsdg m6rt6k6i8 terjed6en -

kdltsdgt6ritdst 6llapithat meg amelynek 6sszeg6r6l az ig6nyl6t az i86ny teljesit6set

megel6z6en tiij6koztatni kell.

(4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumr6sz, amelyr6l az ig6nyl6 m6solatot ig6nyelt,

jelent6s terjedelm0, a mdsolat irSnti ig6nyt a k6lts6gt6rit6snek az igdnyl6 6ltali

megfizet6s6t k6vet6 15 napon bel0l kell teljesiteni. A116l, hogy a mSsolatkdnt

ig6nyelt dokumentum vagy dokumentumresz jelent6s terjedelmo, tov6bbd a

kOltsdgt6ritCs m6rt6k616l, valamint az adatig6nyl6s teljesit6s6nek a mdsolatkCszlt6st

nem ig6nyl6 lehet6s6gei16l az ig6nyl6t az ig6ny k6zhezv6tel6t kovetd 8 napon beliil

tiij6koztatni kell.

(5) Ha a kiiz6rdek0 adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 dltal meg nem ismerhet6

adatot is tartalmaz, a mdsolaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenn6

kell tenni.

(6) Az adatig6nyl6snek kdzdrthet6 formSban 6s - amennyiben ezt az adatot kezel6

kOzfeladatot ell5t6 szerv ar6nytalan nehdzs6g n6lkiil teljesiteni k6pes - az ig6nyl6

iiltal kiviint technikai eszktizzel, illewe m6don kell eleget tenni. Ha a kdrt adatot

koriibban m6r elektronikus form5ban nyilvdnoss6gra hoztiik, az igdny teUesithetd az

adatot tartalmaz6 nyilv5nos forriis meglel6l6s6vel is. Az adatig6nylest nem lehet

elutasitani arra val6 hivatkozdssal, hogy annak k<iz6rthet6 formdban nem lehet

eleget tenni.

(7) Az ig6ny teuesatds6nek megtagadiisiir6l, annak indokaival, valamint az ig6nyl6t e

ttirvdny alapi:in megillet6 jogorvoslati lehet6sdgekr6l val6 t6j6koztatdssal egyiitt, 8
napon beliil irdsban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si clm6t k6zcilte -

elektronikus lev6lben 6rtesiteni kell az ig6nyl6t. A kdz6rdek( adat megismer6se ir6nti

igdny teljesit6se nem tagadhat6 meg az6rt, mert a nem magyar anyanyelv( ig6nyl6

az ig6ny6t anyanyelv6n vagy az Sltala 6rtett mds nyelven fogalmazza meg.

(8) Ha a kdzCrdekfi adat megismerdse ir6nti igeny teljesltdsdnek megtagaddsa

tekintet€ben tdrv6ny az Erd6gazdasdg m6rlegel6s6t teszi lehet6v6, a megtagadds

alapjdt sz0ken kell drtelmezni, 6s a k6zdrdek( adat megismer6s6re irdnyul6 ig6ny



teljesit6se kiz6r6lag abban az esetben tagadhat6 meg, ha a megtagadiis alapj6ul

szolgdl6 k6z6rdek nagyobb s0lyi a k6z6rdek0 adat megismer6s6re irdnyul6 ig6ny

teUesit6s6hez ffi z6d6 kiiz6rdekn6l.

(9) Az elutasitott k6relmekr6l, valamint az elutasitdsok indokair6l az Erd6gazdasdg

nyilviintartest vezet, 6s az abban foglaltakr6l minden 6vben janudr 31-6ig

tdj6koztatja a Nemzeti Adatvddelmi 6s lnformdci6szabadsdg Hat6s6got.

S. 2;A16 rendelkez6sek
Jelen utasltds 2015. december 11. napjdn l6p hatSlyba.

Budapest, 2015. december 11.
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