
Közérdekű adatok  megismerése a BÁCSVÍZ Zrt-nél 

 

A 2011 évi. CXXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Info tv.) biztosítja az állami, önkormányzati továbbá más közfeladatot ellátó szervek 

működésének nyilvánosságát, mely a szabad véleménynyilvánítás előfeltétele.   

A BÁCSVÍZ Zrt. a az Info tv. 1. sz. melléklete alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat 

internetes honlapján, 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 hozzáférhetővé teszi. 

A közzétételi listában nem fellelhető közérdekű adatok megismerése a BÁCSVÍZ Zrt-hez 

benyújtott közérdekű adatigényléssel lehetséges. 

 

Alapfogalmak  

 

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.  

 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 

elrendeli. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adatnak minősül a 

BÁCSVÍZ Zrt. feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő 

személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő 

személyes adata, továbbá a helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján 

kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek 

vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem 

minősülő adat.  

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele. 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése  

 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt 

nyújthat be.  

Az igénylő igényét írásban benyújthatja postai úton, elektronikusan az info@bacsviz.hu 

email címen, vagy szóban, személyesen. A szóbeli adatigénylésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amely tartalmazza a válaszadás formáját és címét. 
 

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) 

egyértelműen és konkrétan megjelölni.  
 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a BÁCSVÍZ Zrt. az igény tudomására 

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_v%C3%A9lem%C3%A9nynyilv%C3%A1n%C3%ADt%C3%A1s
mailto:info@bacsviz.hu


Amennyiben az igényelt adatok kigyűjtése, rendezése, esetleges anonimizálása 15 nap alatt 

nem megoldható, a határidő 15 nappal meghosszabbítható. erről az adatigénylőt a 

BÁCSVÍZ Zrt. értesíti.  
 

A BÁCSVÍZ Zrt. a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért 

– legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést 

állapít meg. A költségtérítés megállapításának szabályait az Infotv. 29. §. tartalmazza. A 

fizetendő költségtérítés összegét az igénylővel előre közölni kell. 
 

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 

is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.  
 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem 

jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az 

adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető 

formában nem lehet eleget tenni.  
 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban 

vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton 

értesíteni kell az igénylőt.  
 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a 

nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven 

fogalmazza meg.  

 
 

A közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatos jogorvoslat  

 

Amennyiben a BÁCSVÍZ Zrt. a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az 

igénylő a bírósághoz fordulhat az Info tv. 31. §-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően.  

  

A  közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatos  adatvédelmi előírások 

  

A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az 

elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes 

adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a 

személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.  

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai 

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges 

költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, a költségek 

megfizetését, illetve a számviteli bizonylatok megőrzési idejének elteltét követően az 

igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

 


