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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. §- ának (1) bekezdése „Az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell 

tennie, hogy a kezelésben lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e 

törvényben meghatározott kivételekkel -  erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse” 

alapján a BARANYA-VÍZ Zrt.-re vonatkozó a közérdekű adatok megismerésére irányuló 

kérelmek intézésének rendje az alábbiakban kerül meghatározásra. 

 

1. A szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének-, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

 

2. A szabályzat hatálya 

A BARANYA-VÍZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok illetve nyilvános adatok 

igénylésénél e Szabályzatban megadott rendelkezéseket kell követni. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotv. 3. §- ának 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat:  

a) faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

5. 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 
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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; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett; 

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 

az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 
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4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése 

4.1. Az igénylés benyújtásának helye és módja: 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki nyújthat be igényt a BARANYA-VÍZ Zrt. bármely 

elérhetőségén, telefonon, személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy elektronikus úton. 

Központi levelezési cím: 7700 Mohács, Budapesti országút 1., központi e-mail cím: 

vizmu@baranyaviz.hu vagy közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnél: 

adatvedelem@baranyaviz.hu. További elérhetőségeink megtalálhatóak a www.baranyaviz.hu 

oldalon, illetve érdeklődhet a központi telefonszámunkon: +36 69/311-144. 

Az igény benyújtása során szükséges megadni egy nevet és egy elérhetőséget, amin felvehető 

az igénylővel a kapcsolat a minél gördülékenyebb ügyintézés érdekében, illetve a kért adatok 

esetleges pontosítása vagy egyéb információ, tájékoztatás véget. 

4.2. Az igénylés teljesítése 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az adatvédelmi tisztviselő 

gondoskodik. 

Az Infotv. 

28. § (3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény 

pontosítására. 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot 

ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 

napon belül tesz eleget. 

 (1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget 

tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos 

adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó 

adatokban változás nem állt be. 

 (1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget 

tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén 

megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos 

bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 

 

29. § (2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) 

bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az 

igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. 

29. § (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási 

módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a 

másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – 

költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 

megelőzően tájékoztatni kell. 
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(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 

napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az 

igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét 

fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben 

köteles az adatkezelő részére megfizetni. 

 

29. § (4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a 

dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős 

terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott 

összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon 

belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv 

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész 

jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés 

teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését 

követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

 

29. § (5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők 

figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége, valamint 

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

 

29. § (6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét 

jogszabály határozza meg. 

 

30. § (1) 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. 

30. § (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő 

közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt 

formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus 

formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás 

megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak 

közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

 

 

30. § (4) 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 MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ 

KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

 - 7 - 

 

5. Igénylő személyes adatainak kezelése 

Az Infotv. 28. § (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai 

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) 

bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény 

teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) 

bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő 

személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

 

6. Elutasított igények 

Az Infotv. 30. § (3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az 

igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az 

igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus 

levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított 

kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az 

abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 
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7. Közérdekű adatok közzététele 

7.1 A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

Infotv. 32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az 

állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati 

vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci 

szereplők, a magánszervezetek és – személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok 

biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 

tájékoztatását. 

 

7.2 Az elektronikus közzététel kötelezettsége 

Infotv. 33. § (1) Az e törvény 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. 

 

A BARANYA-VÍZ Zrt. az Infotv. 37. § (1)-ben megfogalmazott tevékenységéhez 

kapcsolódóan az Infotv. 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott rá 

vonatkozó adatokat az Infotv. 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszi online formában a 

webes felületén (www.baranyaviz.hu) a közérdekű menüpont alatt. 


