
4. sz. melléklet  

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények  

teljesítésének rendjéről  

 

A ZÁHONY-PORT Zrt. a www.mav.hu honlapon teszi közzé az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján 

közzéteendő közérdekű adatokat.  

 

Az említett törvény alapján a ZÁHONY-PORT Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok 

megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.  

 

Az igény benyújtható: 

a) e-mail: info@zahony-port.hu 

b) levél: ZÁHONY-PORT Zrt. 4625 Záhony, Európa tér 12. 

c) fax: (45) 415 212  

 

Kérelmét írásban benyújthatja − alaki követelmények teljesítése nélkül − írott igénylés 

formájában, vagy a ZÁHONY-PORT Zrt. által e célra rendszeresített nyomtatványon, amely a 

ZÁHONY-PORT Zrt. honlapjáról letölthető (www.zahony-port.hu). 

  

Amennyiben a kért adatokat  

elektronikus levélben kéri megküldeni, szíveskedjék elektronikus levélcímét megadni;  

postai úton vagy faxon kéri megküldeni, szíveskedjék nevét és levelezési címét, illetve 

faxszámát megadni.  
 

Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését.  

 

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll 

rendelkezésre. 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag 

ezen igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel.  
 

A ZÁHONY-PORT Zrt. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény 

tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. 

Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében a határidő egy 

alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő esetleges meghosszabbításáról az igény 

kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatást adunk.  
 

Amennyiben az igényelt adat adathordozójánál, terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál 

fogva csak a hivatalos helyiségünkben ismerhető meg, a kérelmező számára biztosítjuk a 

helyben történő megismerés lehetőségét. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy 

dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet.  
 



Az adatok közlésével összefüggésben (másolat készítéséért, az átadott adathordozóért) 

felmerült költséggel arányos térítési díjai honlapunkon megtalálhatók, annak pontos összegét 

kérésére az adatszolgáltatást megelőzően közöljük. Az igényelt adatot tartalmazó adathordozó 

a befizetés igazolását követően adható át. 
 

Amennyiben a kért adat nem közérdekű nyilvános adat, az igény teljesítésének 

megtagadásáról –függetlenül a benyújtás módjától −, annak indokával együtt 8 napon belül 

írásban, illetőleg – amennyiben Ön elektronikus levelezési címét közölte − elektronikus úton 

értesítjük.  
 

A közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása esetén az elutasítás kézhezvételétől 

számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a bírósághoz. Az ezúton kezdeményezett per 

illetékmentes. 
 


