Az ÁSZ vizsgálat után elkészült intézkedési terv alapján lefolytatott,
a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatosan
jogi vizsgálat

A közérdekű adatok megismerése
Az DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság), mint állami erdészeti társaság nem minősül közfeladatot ellátó
szervnek. Ettől függetlenül a Társaság működése során figyelemmel kell arra lenni, hogy az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerint közérdekből
nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való
rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat
megismerhetőségét korlátozhatja. Ugyanezen jogszabályhely (2) szakasza szerint az állami
vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek
minősül.
A közérdekű adatok nyilvánosságát 2012 előtt a személyes adatok védelméről és közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) szabályozta,
jelenleg pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) vonatkozik rá.
Az Avtv. szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Az Infotv. értelmében pedig
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, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.
A közérdekből nyilvános adat fogalmát mindkét törvény egyformán határozta meg.
Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.
Az állami vagyonról szóló törvény 5. § (1) bekezdése és az Avtv. illetve az Infotv. összegzése
alapján kijelenthető, hogy annak ellenére, hogy a Társaság egyértelműen nem minősül
közfeladatod ellátó szervnek, az állami vagyon kezelésével összefüggésben alkalmazni kell
a közfeladatot ellátó szervekre irányadó adatvédelmi szabályozás egy részét. A jogalkotói
szándék az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre

vonatkozó vagy ezzel összefüggésben keletkezet információ vagy ismeret nyilvánosságát
és bárki általi megismerhetőségét biztosító szabályzás megteremtése volt.
Az Avtv. 20. § (8) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell
készíteniük. Az Infotv. jelenleg hatályos 30. § (6) bekezdése alapján pedig a közfeladatot
ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.
Ilyen szabályzat azonban a Társaságnál nem készült, és annak elkészítését – más
szabályzatokkal ellentétben - a tulajdonos illetve a tulajdonosi joggyakorló sem követelte
meg, sőt, még a Társaság működésével kapcsolatos vizsgálatok sem kifogásolták hiányát.
Ennek oka ez lehetett, hogy az elmúlt 10 évben összesen 4 alkalommal érkezett közérdekű
adatigénylés a Társasághoz. A megkeresések csekély száma mellett érdemes kiemelni azt is,
hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének a mente az Avtv.
illetve Infotv.-ben kellő részletességgel szabályozottak, a Társaság méretét és szervezetét
tekintve részletesebb eljárási szabályok megalkotásának a szükségessége nem merült fel.
Végezetül nem elhanyagolható az sem, hogy az állami vagyonról szóló törvény hivatkozott 5.
§ (2) bekezdése nem minden jogértelmezés alapján vonja maga után az Avtv. 20. § (8) és
Infotv. 30. § (6) bekezdésének az alkalmazását, hiszen ez azt jelentené, hogy adott esetben
annak a magánszemélynek is, aki csak egy kis állami földterület haszonbérlője, ugyancsak
ilyen szabályzatot kellene készítenie. Azonban a különböző jogértelmezési irányoktól
függetlenül kijelenthető, hogy mindenképpen hasznos és a korábban hivatkozott
jogalkotói szándékkal összhangban lévő egy ilyen szabályzat megléte és annak bárki
általi megismerhetősége.
Az Állami Számvevőszék 15205/2015. számú „Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági
társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – DALERD Délalföld Erdészeti
Zrt.” jelentésében megállapította, hogy „A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésére vonatkozó szabályzattal a Társaság az Avtv. 20. § (8) bekezdése és
az Info tv. 30. § (6) bekezdése előírása ellenére nem rendelkezett.” Erre tekintettel a
Társaság speciális adottságait is figyelembe vevő, az Infotv. jelenleg hatályos 30. § (6)
bekezdése szerinti szabályzat elkészítése indokolt.
A szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazása előtt célszerű volt áttekinteni az
eddigi adatigénylésekkel kapcsolatos eljárásokat, különös tekintettel arra, hogy a Társaság
milyen módon tett eleget az Avtv.-ben illetve az Infotv.-ben előírtaknak. A korábbi
adatigénylések tanúságai az alábbiakban részletezettek.
Fontos hangsúlyozni, hogy mivel maga a Társaság nem lát el közfeladatot, csak a közérdekű
adatok nyilvánosságának a biztosítása érdekében kell a közfeladatot ellátó szervekre
vonatkozó szabályokat alkalmazni, minden esetben külön vizsgálat kérdése, hogy a
megkeresés mennyiben vonatkozik az állami vagyonnal való gazdálkodásra. Annak a
kérdésnek az eldöntésében, hogy az igényelt adat az állami vagyonnal való
gazdálkodással függ-e össze, tehát az adatkérés mennyiben teljesíthető, a Társaság
minden esetben a tulajdonosi joggyakorló álláspontját kérte ki. A vezérigazgató az

igények teljesítése során a tulajdonosi joggyakorló útmutatása alapján, a gazdasági- és a
termelési vezérigazgató-helyettes, valamint a jogtanácsos segítsége mellett járt el.
Mivel az eljárások során a Társaság az Avtv. és a Infotv. szabályaihoz képes csupán a
tulajdonosi joggyakorló megkeresése tekintetében alkalmazott sajátos gyakorlatot, a
szabályzat megalkotása során is csak ebben az esetben indokolt speciális szabályokat
meghatározni.
Végezetül meg kell említeni, hogy a Társaságnál hatályban lévő szabályzatok nem jelölik
ki a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos eljárásokért felelős személyt. Mivel a
Társaság eddigi gyakorlata szerint minden esetben a Vezérigazgató teljesítette az igényeket és
a Társaság Alapszabályának 13.5.1. y) pontja értelmében a Vezérigazgató köteles eleget tenni
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi
kötelezettségekre, a megalkotandó szabályzatban is vezérigazgatói kötelezettségként
célszerű rögzíteni.

A közérdekű adatok közzététele
Az Infotv. 33. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy az Infotv. alapján kötelezően
közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki
számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a
letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen
kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok
megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. Ugyanezen jogszabályhely (3)
bekezdése értelmében a (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. §
szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik
által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel
kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott
központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek. Társaság az Infotv. szerinti
elektronikus közzétételi kötelezettségének saját honlapján tesz eleget.
Az elektronikus közzétételi kötelezettség szoros összefüggésben van a közérdekű adatok
megismerésével, célszerű, hogy az Info tv. 30. § (6) bekezdése szerinti szabályzatban is
utalás legyen rá.
Az Infotv. 37. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a közzétételre kötelezett
szervek a tevékenységükhöz kapcsolódóan az Infotv. 1. melléklete szerinti általános
közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint
közzéteszik.
Itt is ki kell emelni, hogy a hivatkozott 1. melléklet előírásainak nagy része a nem
közfeladatot ellátó szervek tekintetében nem alkalmazható. Mivel a Társaság nem
közfeladatot ellátó szerv, hanem csak az állami vagyonról szóló törvény 5. § (2) bekezdése
alapján, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény tekintetében minősül

közfeladatot ellátó szervnek, az Infotv. 1. mellékletében részletezett közzétételi lista dőlt
betűvel szedett részei a Társaság esetében nem értelmezhetőek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat
Frissítés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
A változásokat
székhelye, postai címe, telefon- és
követően azonnal
telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti
A változásokat
felépítése szervezeti egységek megjelölésével, követően azonnal
az egyes szervezeti egységek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az
A változásokat
egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
követően azonnal
beosztása, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati A változásokat
vezető neve, elérhetősége (telefon- és
követően azonnal
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az
ügyfélfogadási rend
Testületi szerv esetén a testület létszáma,
A változásokat
összetétele, tagjainak neve, beosztása,
követően azonnal
elérhetősége
A közfeladatot ellátó szerv irányítása,
A változásokat
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
követően azonnal
alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban
meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv többségi
A változásokat
tulajdonában álló, illetve részvételével működő követően azonnal
gazdálkodó szervezet neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének
mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
A változásokat
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége követően azonnal
(postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő
szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
A változásokat
költségvetési szerv neve, székhelye, a
követően azonnal
költségvetési szervet alapító jogszabály
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Megőrzés
Az előző állapot
törlendő

Az előző állapot
törlendő
Az előző állapot
törlendő

Az előző állapot
törlendő

Az előző állapot
törlendő
Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok A változásokat
neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe,
követően azonnal
valamint a főszerkesztő neve
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
A változásokat
felügyeleti szervének, hatósági döntései
követően azonnal
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervnek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott
adatai
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat
Frissítés
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát,
A változásokat
hatáskörét és alaptevékenységét
követően azonnal
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege
152
2.
Az országos illetékességű szervek, valamint A változásokat
a fővárosi és megyei kormányhivatal
követően azonnal
esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven
3.
A helyi önkormányzat önként vállalt
Negyedévente
feladatai
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
A változásokat
hatósági ügyekben ügyfajtánként és
követően azonnal
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető
eljárási szabályok, az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az
igénybe vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Megőrzés
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Az előző állapot
törlendő

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával
Az előző állapot
törlendő

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott
vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az
abból adott kedvezmények
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén
a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv
által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke
A testületi szerv döntései előkészítésének
rendje, az állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a
testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a
testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt
jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a benyújtás
időpontjától
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk
A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Törvény eltérő
rendelkezése
hiányában a
benyújtás időpontját
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Folyamatosan

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.153

20.154

21.155

22.156
23.157

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős,
vagy az információs jogokkal foglalkozó
személy neve
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő
fél
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös és egyedi közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint újrahasznosítás céljára
elérhető kulturális közadatok listája a
rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot
ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerint újrahasznosítható közadat
típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre
álló formátumok megjelölésével
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
elektronikusan szerkeszthető változata
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítás céljából történő
rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
általános jegyzéke, a díjszámítás alapját
képező tényezőkkel együttesen
A közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító

Negyedévente

Az előző állapot
törlendő

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

A változásokat
követően azonnal
A változásokat követő
15 napon belül

Az előző állapot
törlendő
Az előző állapot 1 évig
archívumban
tartásával

A változásokat követő Az előző állapot
15 napon belül
törlendő

A változásokat követő Az előző állapot
15 napon belül
törlendő

A változásokat követő
15 napon belül
A változásokat követő
15 napon belül

Az előző állapot
törlendő
Az előző állapot
törlendő

megállapodások szerződő feleinek
megjelölése, a kizárólagosság
időtartamának, tárgyának, valamint a
megállapodás egyéb lényeges elemeinek
megjelölése
24.158 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a
A változásokat követő
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 15 napon belül
szerint
a kulturális közadatok digitalizálására
kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szövege
159
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló
A változásokat követő
törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
15 napon belül
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre
bocsátható közadat gyűjtésével,
előállításával, feldolgozásával és
terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja
elő a közfeladatot ellátó szerv részére
III. Gazdálkodási adatok
Adat
Frissítés
160
l.
A közfeladatot ellátó szerv éves
A változásokat
költségvetése, számviteli törvény szerint
követően azonnal
beszámolója vagy éves költségvetés
beszámolója
2.
A közfeladatot ellátó szervnél
Negyedévente
foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető
tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve
161
3.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az A döntés meghozatalát
államháztartásról szóló törvény szerinti
követő hatvanadik
költségvetési támogatások
napig
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonják vagy
arról a kedvezményezett lemond
162
4.
Az államháztartás pénzeszközei
A döntés meghozatalát

Az előző állapot
törlendő

Az előző állapot
törlendő

Megőrzés
A közzétételt követő 10
évig

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

A közzétételt követő 5
évig

A közzétételt követő 5

5.

6.163

7.

felhasználásával, az államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi
érdekkel közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a minősített adatok
kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés
tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó
nélkül számított - ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél
hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét
kell alapul venni. Az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét egybe
kell számítani
A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok (pályázati
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések
Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra
vonatkozó szerződések

követő hatvanadik
napig

évig

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával
A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv,
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumbantartásával

A Társaság a fenti listából csak az adatvédelmi szabályzatának a közzétételi
kötelezettségének nem tett eleget. Erre tekintettel, a szabályzat elkészítését követően,
annak a Társaság honlapján történő azonnali közzétételéről is intézkedni kell.
Az Infotv. 37. § (2) bekezdése alapján jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot
ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a
továbbiakban: különös közzétételi lista). A Társaság számára ilyen különös közzétételi
listát határoz meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
A törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel
időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a
felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét,
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért
megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve
a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának
ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
A 2. § (2) bekezdése szerint pedig a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel
időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában
meghatározott adatokat teszi közzé.
A fentiek mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvény a még egy közzétételi kört meghatározott. A jogszabály 2. § (3) bekezdése értelmében
a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján
gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő
gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt
meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának),

tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre
kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az
említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.
A Társaság Alapszabályának 13.5.1. y) pontja értelmében a Vezérigazgató köteles eleget
tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt kötelezettségeknek, különös tekintettel a közzétételi
kötelezettségekre.
A Társaság honlapján a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény
által megkövetelt adatok megtalálhatóak, így a Társaság e szempontból teljes mértékben
eleget tett közzétételi kötelezettségének.

Összegzés
A fentiekben rögzítettekre figyelemmel és az Állami Számvevőszék felé
benyújtott Intézkedési tervben foglaltak alapján a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat elkészítése és – a
Földművelésügyi Miniszter ajánlása alapján - 2016. március 30. napjával történő
hatályba helyezése, valamint a Társaság honlapján közzétett adatok áttekintése
indokolt.

Szeged, 2016.március 10.

Dr. Bor Katalin Diána
jogtanácsos

