
 
 

 

Közérdekű adatigénylésre és közérdekből nyilvános adat igénylés teljesítésére 

vonatkozó rendelkezések 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk vonatkozásában (további) közérdekű adatoknak, illetőleg 

közérdekből nyilvános adatoknak minősülő adatokat egyedi adatigénylésre teljesítjük az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

előírásai szerint.  

 

I. Közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezések  
 
1. Közérdekű adatok megismerése  
 
A Társaság kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki megismerheti, 

amennyiben azt hatályos jogszabályi előírás nem korlátozza.  

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat 

védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.  

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták 

meghatározásával - törvény  

a) honvédelmi érdekből;  
b) nemzetbiztonsági érdekből;  
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;  
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;  
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;  
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;  
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;  
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel  
korlátozhatja.  
 
A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló 

eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől 

számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a 

megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – a Vezérigazgató 

engedélyezheti.  

A Társaság a közérdekű adatok megismerésével összefüggő jog érvényesítésének 

biztosítása érdekében a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat 

internetes honlapján elektronikus formában, bárki számára személyazonosítás nélkül, 

korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül 

kimásolható, illetve letölthető formában díjmentesen hozzáférhetővé teszi.  

Az elektronikusan közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.  
 



 
 
 

2. A közérdekű adat megismerése iránti igény 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton az 

kozerdekuadat@budapestikozmuvek.hu  címen bárki igényt, kérelmet nyújthat be. Az egyéb 

úton – postai, személyesen átadott, más email címre– beérkezett igényeket is közérdekű 

adatigénylésnek kell tekinteni, ha az tartalmában közérdekű adat megismerésére irányul.  

A közérdekű adatigénylés és közérdekből nyilvános adat igénylésének (a továbbiakban 

együtt: közérdekű adat igénylése) beérkezését követően a Társaság illetékes szervezeti 

egysége a közérdekű adat igénylését formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, ezt 

követően haladéktalanul megkeresi a közérdekű adatigényléssel érintett szervezeti egységet 

álláspontjának beszerzése érdekében, ezzel egyidejűleg a közérdekű adatigénylést 

tájékoztatásul megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Társaság az igénylőt az igény pontosítására hívja fel. 

Ha 

a) az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy 

b) az adatigénylés teljesítése a BKM Nonprofit Zrt. alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, 

a közérdekű adatigénylés megválaszolására nyitva álló határidőt a Társaság egy alkalommal 

15 nappal meghosszabbíthatja. Erről az igénylőt a Társaság tájékoztatja. 

A BKM Nonprofit Zrt. által az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összegéről - amennyiben a BKM Nonprofit Zrt. áthárítja az adatigénylőre - tájékoztatja az 

igénylőt. 

Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő harminc napon belül megküldött 

nyilatkozatának a BKM Nonprofit Zrt.-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

Az igénylőt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül a Társaság írásban tájékoztatja 

arról, ha 

a) az adatigénylés teljesítése a BKM Nonprofit Zrt. alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve 

b) a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá 

a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem 

igénylő lehetőségeiről. 

A közérdekű adat igénylésre a választ a jogi igazgatóság kijelölt csoportvezetője készíti el, és 

arról a vezérigazgatót és az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja.  
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A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében illetékes szervezeti 

egység: Jogi igazgatóság 

Elérhetősége: kozerdekuadat@budapestikozmuvek.hu  

Információs jogokkal foglalkozó személy: dr. Oláh László jogi csoportvezető  

Ha az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 

teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény 29.§ (2) bekezdése szerint 

meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés 

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz 

fordulhat. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Továbbá az igénylő bejelentéssel élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9 – 11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) 
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