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ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen Tajekortat6 celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny6i 
tit 26.) (a tovibbiakban: Tarsasig), mint a Borsod-AbaUj-Zemplen megye majdnem teljes terilletere 
kijekilt hulladekgazd.ilkodisi kozszolgiltato altal alkalmazott, a hulladekgazdalkodisi 
kozszolgilatassal kapcsolatban az egyes ingatlanhasznilok reszere kiosztott, a hulladekgyfijt6 
edenyzetekre fekagasztando matricak kiosztasa soran tudomisra jutott szemelyes adatainak 
kezelese eseten alkalmazand6 adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovabba, hogy 
a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szemelyes adat kezelesere, tarolisira, tovibbitisara, tOrlesere, 
megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasara vonatkoz6 adatvedelmi, adatkezelesi 
szemponni egyseges feltetel es normarendszert rOgzitse. 

A Tarsasig mfikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az Eurapai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad iramlisar61, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kivill helyezeser61 szolo 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartisira. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortato az informicios onrendelkezesi jogrol es az 
informaciaszabadsigrol szol6 2011. evi CXII. torveny (a tovibbiakban: Info tv.), az Europai 
Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese 
tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlisarol, valamint a 95/46/EK 
iranyelv hatilyon Itiv-fil helyezeserol sz616 2016/679 Rendelet, a hulladektol szolo 2012. evi 
CLXXXV. torveny, valamint az ingatlan-nyilvantartisi eljarisr61 szolo 1997. CXLI. torveny, (a 
tovabbiakban: Inytv. valamint annak vegrehajtasar61 sz616 383/2016. (XII.2.) Kormany rendelet 
reszletes szabilyairol szolo jogszabilyok rendelkezeseit tartja be. 

Az Adatkezel8 adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6") hulladekgazdalkodisi kozszolgaltat6 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyt5i fit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail came: info@bmhnonprofit.hu  
Adatvedelmi tisztviselo neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztvisel8 elerhetasege: info( bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatirozasok 

1. ifrintett barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetleniil vagy 
kozvetve - azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehit az adatkezel6 szolgaltatasait igenybe 
vev6 nem termeszetes parmerenek kepvisel6i, kapcsolttarthi, munkavallaloi. 

2. semilyes adat: azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozo 
barmely informacio; azonosithatO az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett mOdon, 
killonosen valamely azonosit6, peldaul nev, szam, helymeghafiroz6 adat, online azonosit6 vagy a 
termeszetes szemely testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szoriilis 
azonossigira vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithato; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillominyokon automatizalt vagy nem automatizalt 
modon vegzett barmely mfivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyiljtes, rogzites, rendszerezes, 



tagolas, tarolis, italakitas vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles 
tovabbitas, terjesztes vagy egyeb modon torten6 hozziferhethve tetel utjan, osszehangolas vagy 
osszekapcsolas, korlitozas, thrles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott 
harmadik szemely szamira torten6 hozziferhethve tetele. 
5. adatiorles: az adat felismerhetedenne tetele oly modon, hogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

6. adatkeelik adatkeze16: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onalloan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjit 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza 
es vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a mtmkavillaloi munkaerfifelvetelhez 
kapcsolOdo szemelyes adatok kezelesehez kapcsolodfian az adatkezel6 a BMH Nonprofit Kft.. 
iigyvezethje altal kiilon erre a feladatra meghatirozott 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

1. A szemelyes adatok kezeleset jogszethen es tisztessegesen, valamint az erintett szimira 
atLithato modon kell vegezni („jogszethseg, tisztesseges eljiras es itlithatosig"); 

2. A szemelyes adatok gyfijtese csak meghatirozott, egyertelmfi es jogszeth celb61 thrtenhet, 
es azokat a Tirsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztetheth modon. Nem 
minfisfil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetfinek a kozerdelai archivalas celjib61, 
tudomanyos es thrtenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celbol torten6 tovibbi 
adatkezeles („celhoz kotottseg"); 

3. Az adatkezeles celjai szempontjibol megfelekiek es relevansak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozodniuk („adattakarekossig"); 

4. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lenniiik; tninden eszszera intezkedest meg 
kell tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjabol pontatlan szemelyes 
adatokat haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

5. A szemelyes adatok tirolisinak olyan formiban kell thrtennie, amely az efintettek 
azonositisit csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi 
lehethve; a szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten6 tarolisara csak akkor keriilhet 
sor, amennyiben a szemelyes adatok kezelesere kozerdekfi archivilas celjibol, tudominyos 
es thrtenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 keriil majd sor („korlatozott 
tirolhatosig"); 

6. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai 
vagy szervezesi intezkedesek alkalmazasival biztositva leg-yen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy karosodisival szembeni vedelmet is ideertve („integritis es 
bizalmas jelleg"). 

7. A Tarsasig felelOs az elOz6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisira („elszimoltathatosig"). 

IV. 	Adatkezeles soran alkalmazott jogszabalyok 

Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kiilonosen az 
alibbiaknak megfelehien thrtenik: 

• Magyarorszig Alapthrvenye (tovabbiakban: Alapthrveny), 
• 2011. evi CXII. thrveny az informacios onrendelkezesi jogrol es az 

informaciOszabadsigthl (tovabbiakban Info tv.), 
• Az Euthpai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok 
szabad iramlasirol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 
szolo 2016/679 Rendelet (a tovabbiakban: GDPR rendelet), 
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• A hulladekra szol6 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az allami hulladekgazdilkodisi kozfeladat 

ellitisira letrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles 
mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 szol6 
jogszabilyok rendelkezeseit tartja be. 

V. 	Az adatkezeles altalanos szabalya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

A kozszolgiltat6, a telepalesi onkormanyzat, az onkormanyzati tarsulis, a 
hulladekgazdalkodasi letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgaltato reszere tamogatist nytijt6 
szerv, valamint a Magyar Energetikai es Kozmii-szabilyozisi Hivatal (a tovabbiakban: 
Hivatal) megad minden adatot es informaci6t, ami a Koordinalo szery feladatkorenek 
gyakorlasahoz sziikseges. A Koordinal6 szery kezelheti, es reszere itadhatok az e 
bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben meghatarozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kozal a szemelyes adatokat a 
Koordinalo szery - es az agyfelszolgalati, elszimolisi, szinilizasi es kintlevoseg-kezelesi 
feladatai ellitasiban igenybe vett gazdalkodo szervezet, - az illami hulladekgazdalkodasi 
kozfeladat elLitasa erdekeben kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordinal6 szery 
teritesmentesen jogosult az elszamolasi, szarnlizasi, es kindevoseg-kezelesi feladatkoreben 
a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott szemelyes adatok korere is kitetjedo eseti es 
csoportos adatszolgaltatast kerni a szemelyiadat- es lakcimnyilvintartas szerveit6I. Az atvett 
szemelyes adatokat a Koordinalo szery es az ilgyfelszolgalati, elszamolasi, szamlizasi es 
kintlevoseg-kezelesi feladatai ellitisiban igenybe vett gazdalkodo szervezet az erintertnek a 
kozszolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 kiitelezettsege megsziineseig, a 
kozszolgaltatissal osszeftigg6 dijhitralek eseten annak kifizeteseig (behajtisiig) vagy 
torleseig kezelheti. 

(5a) A kozszolgaltatO a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatokat az altala 
ellatand6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasa, illetve jogszabalyban 
foglalt kotelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvan. A 
kozszolgaltato a kezelt szemelyes adatokat haladektalanul koteles torolni, ha az 
adatkezeles nem az e bekezdesben meghatirozott celb61 tOrtent, vagy az 
adatkezeles MO megszfint. 

A Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a 
Koordinalo szery felhivisara a kozhiteles nyilvantartas szerinti nevet, szekhelyenek, 
telephelyenek cimet, adoszimit, tovabbi, ha elektronikus kezbesitesi cam kozhiteles 
nyilvantartisban torten szerepeltetese szamara kotelezO, agy elektronikus kezbesitesi 
cimet, a tetrneszetes szemely ingatlanhasznal6 a szemelyes adatai kozal a csaladi es 
utonevet, szilletesi nevet, sziiletesi helyet es idejet, anyja szaletesi csakidi es utonevet, 
lakohelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cimet megadja." 

Ezen adatok megadisa tehat a hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatisi feladat ellatisahoz 
vale. kotelezettsegen alapul, az ingadanhasznalo altal rendszeresitett bejelentOlap 
(melleldetben csatolva) kitoltesevel az ingatlanhasznal6 (k) az infonniciOs ontendelkezesi 
jogrol es az informicioszabadsigra szolo 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese 
alapjan felreertheteden beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Kozszolgaltatonak 
az itt megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez, amely 
kozerdekfi jogositvany vegrehajtasahoz szfikseges. 
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A Borsod-Abauj-Zemplen megyeben vegbemen6 integriciOs folyamatok kovetkezteben 
sziiksegesse yak egy egyszerii es finanszirozhat6 azonositasi rendszer bevezetese. Ennek oka, 
hogy a harom korabbi kozszolgaltat6 killonboz6 modokon — matrica, chip - azonositotta be 
mind az ingatlanhasznal6kat mind az ingatlanhasznal6k altal hasznalt hulladekgyiljtei 
edenyzeteket. 

A hulladekgyiljt6 edenyekre ragasztand6, a kozszolgiltato tarsasag altal biztositott matrica a 
hulladekgyiijt6 edenyzet, eziltal az ingatlanhasznal6 es az altala hasznalt edenyzet Cumertekenek 
beazonositasara szolgal, mig a koribbi chipes rendszer csak a hulladekgyiljt6 edenyzet 
azonositisit tette lehetOve, valamint az iirites tenyet hivatott rogziteni. A matrica elOnye, hogy 
a gyiljtojarat szemelyzete az iirites alkalmaval szetnrevetelezes alapjan el tudja donteni, hogy az 
adott edenyzet iirithef6-e, a matricin szerep16 iirmeret azonos-e az edenyzet meretevel. Matticit 
ugyanis kizarOlag azok a nyilvintartott ingatlanhasznal6k kaptak postai Uton, akiknek a 
kozszolgaltatisi dij is szimlizisra keriil. 

A kozszolgaltat6 szolgiltatisi teriileten talilhat6 valamennyi telepillesen ki kivinja osztani a fenti 
matricakat, egyes, kiilon ertesitett telepiileseken kizirOlag a gyiljt6edenyzetre felragasztott 
matricaval rendelkezOk hulladekgyiljtok keriilnek iiritesre, ez aka' kisziirve az illegolis 
hulladekiiritest. 

A hulladekgyiijtO edenyzeteken elhelyezend6 matricak kezelese sorin a tarsasig adatkezelonek 
es adatfeldolgozOnak minOsiil. 

A Tarsasig altal rendszeresitett matricak: 60 literes, 120 literes, 240 literes, 770 literes, 1100 
literes edenyekre, tovabbi iidalOingatlanoknal hasznalt edenyzetre ragasztand6 matrica, amelyet 
a tirsasag az ingatlanhasznalo szimira az iltala igenybe vett szolgaltatis alapjin biztosit. 

VI. Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok 
vonatkozasiban: kozerdekil feladat (hulhdekgazdalkodisi kozszolgiltatisi feladat) 
vegrehajtas a 

VII. Az adatkezeles celja: 

Az adatok nyilvantartisara, a kOzszolgiltatis hatekonysiginak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznal6k pontos beazonositisa. A fenti adatok alapjan a Kozszolgaltato alkalmassi 
\Tall a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatassal erintett ingatlanhasznil6k beazonositasara, az 
iranyad6 es hivatkozott jogszabilyok alapjan a hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi adatok az 
NHKV Zrt. reszere torten adattovibbitisra, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi szamlik 
kibocsatisa erdekeben torten kibocsatisihoz, valamint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis 
igenybe vetelehez sziikseges gyfijuiedeny mertekenek megallapitisihoz. 

Az ingatlanhasznalo a matrica felragasztasival a kozerdekii feladat vegrehajtasa erdekeben 
torten szemelyes adatainak alabbi modon torten kezeleset tudomisul veszi. 

VIII. Adatkezeles idotartama: 

A KOzszolgiltat6 es az igy a kozszolgaltatisi rendszerben megjelen6 tulajdonos eseten az 
Koordini16 Szery a jogszabily alapjin megadott adatokat mindaddig kezelheti, amig a Ht. 
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es egyeb hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatisra vonatkozo jogszabilyok szerint a 
kozszolgiltatist igenybe veszi. 
A Kozszolgaltat6 es a Koording6 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig 
kezeli, amig az adatot szolgaltat6 nem ken ezen szemelyes adatainak a torleset, elfeledteteset 
vagy zarolasit, vagy nem vonja vissza hozzajirulasit. 
Miutan megsztint a kozszolgiltatist igenyvetelere vonatkoz6 kotelezettsege a jogszabily 
altal kotelez6en megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltat6 
es a Koordinale. Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatilyos jogszabilyok szerint. 
Tories helyett a Kozszolgiltat6 es a Koordinaki Szery zirolja a szemelyes adatot, ha az 
adatot szolgaltat6 ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo informici6k alapjan feltetelezhet6, 
hogy a torles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarOlag 
addig kezelhet6, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset 
kizarta. 
A celhoz nem kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszlint vagy 
mOdosult haladektalanul, illetve az elOirt megOrzesi hatarid6 leteltevel meg kell semmisiteni. 

adattarolis hatarideje  : a hulladekgazdilkociasi kozszolgaltatisi jogviszony megsziineset 
kovet6 8 ev a szimviteli torveny alapjin 

Adattarolis modja: papir alapa es elektronikus 

IX. Adatfeldolgozas es celhoz kotottsig: 

Az adatok akkor tovabbithat6k, valamint a kiili5nboz6 adatkezelesek akkor kapcsolhatOk 
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajirult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles 
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesillnek. 

X. Adatbiztonsig: 

A Kozszolgaltat6 es a KoordinalO Szerv, mint adatkezelo, illet6leg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabba megteszi azokat a technikai 
es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljirisi szabilyokat, amelyek torveny, 
valamint az egyeb adat- es titokvedeltni szabilyok ervenyre juttatislhoz sziiksegesek. Az 
adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatis, nyilvinossigra hozas 
vagy torles, illet6leg serilles vagy a megsemmisiiles ellen. 

XI. trintettek kategoriii: a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatist igenybe veva' 
termeszetes szemelyek, gazdalkodo szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kapcsolattarthi, 

XII. Cimzettek kategeoriii: az adott telepules szerint erintett hulladekgazdalkodisi 
onkormanyzati tarsulas, a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokat ellit6 , a 
Tarsasig iigyfelszolgalati munkatirsai, A Tarsasig iktatisert felelos munkatirsai, 
NHKV Zrt., kOzszolgiltatisi feladat ellitasiert felelOs telepillesi Cinkormanyzatok, a 
hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi feladatokat tenylegesen elito az adott 
telepiilessel erintett BMH Nonprofit Kft. altal megbizott alvallalkozo, nevezetesen: 
MiReHu Nonprofit Kft., ZV Nonprofit Kft., Zempleni ZHK Nonprofit Kft. 

XIII. Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik a Tirsasignal 

XIV. Adatkezel6 semmilyen koriilmenyek kozott nem gyajt kiilonleges adatokat, azaz olyan 
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adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a vallisos vagy mis vilignezeti meggy6zOdesre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a koros szenvedelyre, a szexualis 
eletre, valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az Adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 
72 Orival azutin, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott, bejelenti a feliigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszimisithet6en nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem wart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran beliil, Adatkezel6 a bejelenteshez mellekeli a 
kesedelem igazolisara szolgil6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valoszimisithetOen magas kockazattal jar a 
terrneszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az Adatkezel6 indokolatlan 
kesedelem nelkiil tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensr61. 

Az Adatkezel6 az erintett reszere adott, a va16sziniisithet6en magas kockazattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• vilagosan es kozerthet6en ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciot nyojt a tovabbi tajekortatist ad6 egyeb kapcsolattart6 never61 es 
elerhetOsegeir61; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensb61 credo, valOszimisithet6 kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az Adatkezel6 altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb6i ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

XV. A kezelt szemelyes adatok kore 

1. A kezelt szemelyes adatok koret a 1-It. fentiekben hivatkozott rendelkezesei reszletesen 
tartalmazzak. 
A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyad6 jogszabilyi 
rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirisok szerint elOirisai szerint. 

2. A Tarsasag kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi 
tovabbi azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi 
szabilyokat, amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarok, illetve kezelt adatok vedettek 
legyenek, illetOleg megakadalyozza azok megsemmisideset, jogosulatlan felhasznalasit, 
jogosulatlanul harmadik szemely szamara azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan 
megvaltortatisit. 

XVII. Adat es informaciofeldolgozas es adattovabbitas lehetOsege: 

A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet 
kije101eser61, feladatkorer61, az adatkezeles modjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabilyair61 sz616 adattovabbitis tortenik az alabbi tarsasagok fele, aid a megkiildott 
szemelyes adatokat feldolgozzak: 

• Nemzeti Hulladekgazdalkodisi Koordinal6 es Vagyonkezel6 Zrt. (szekhely: 1036 
Budapest, Lajos utca 103.) 

Elerhet6sege: www.nhkv.hu  
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adattovabbitas celja  alLami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellitisa erdekeben a szimlizasi, 
dfibeszedesi, valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben az ugyfelek szemelyes adatainak 
kezelese, nyilvintartisa. A hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatis kotelez6 igenybe vetelenek minel 
szelesebb korti ervenyesithet6sege. 

adattovabbitas jogalapja: a hulLadekgazdalkodisr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A 
§ (5) bekezdese. Az allatni hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellitasara letrehozott szervezet 
kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles modjar61, valamint az adatszolgaltatisi 
kotelezettsegek reszletes szabilyairOlsz616 69/2016. sz. Kormanyrendelet 15-16. § 

a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingadanhasznal6 csalidi es utOneve, 
lakOhelyenek, tarteakodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevev6 sziiletesi 
dattuna, sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek 
termeszetes szemely kepvisekSinek csalidi es utoneve, elerhet6sege, ertesitesi cime, e-mail came, 
telefonszama, az ingataklanon hasznalt edenyzet iirmerteke 

A Tirsasignal elektronikus figyfeladatbazis miikodik. A hianyz6 adatokat reszben az iigyfelekt61, 
az egyes telepalesi onkormanyzatokt61, szerzi be a Tirsasig. 
A frissites folyamatos, a nem aktualis adatokat fehilfija a Tarsasig, melyek ezahal azonnal torlesre 
keriilnek. 

• A Tarsasig mindenkori, a fogyasztOvedelmi szabilyok alapjan megbizott fogyasztovedelmi 
referense 

fogyas 7tovedelem@bmhnonprofit.hu   

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdalkodisi kozszolgikatisi feladatokhoz 
kapcsol6d6, a Fgytv. iranyad6 el6irasai alapjan a Tarsasignil kotelez6en alkalmazand6 
fogyasztOvedelmi referens feladatinak ellitasahoz kapcsol6d6 szemelyes adatok megismerese, 
panaszkezeles figyintezese, hatOsigokkal torten kapcsolattartis. A Tarsasig az ingadanhasznal6k 
panaszainak iigyintezesere vonatkoz6an kfikin adatvedehni tajekortatOval rendelkezik. 

tovabbitott adatok kore: maginszemely eseteben: ingadanhasznal6 csaladi es utOneve, 
lakohelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek came, szolgaltatist igenybevev6 szfiletesi 
datuma, sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es kOltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kepviselOinek csalidi es utOneve, elerhet6sege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, 
az ingatlanon hasznalt edenyzet tinnerteke. 

• Az egyes, hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatas ellatisiert jogszabily alapjan felekis 
telepfilesi onkorminyzati tarsulasok, tarsult onkormanyzatok 

adattovabbitas celja: az adott telepiilesen a hulladekgazdalkodasi kozszolgikatist kiitelez6en 
igenybe veend6 ingatalanhasznalok telepfiles onkormanyzati tirsuLis iltali megismerese, 

adattovabbitis jogalapja: jogi kotelezettseg teljesitese, 2011. CXXIX. tOrveny Mots. 13. § 19. 
pontja 

tovabbitott adatok kore: maginszemely eseteben: ingatlanhaszni16 csalidi es utOneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevev6 szfiletesi 
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dituma, sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kepviselOinek csalidi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, 
az ingatlanon hasznilt edenyzet firmerteke. 

• a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatisi feladatokat tenylegesen ellat6 az adott telepiilessel 
erintett BMH Nonprofit Kft. altal megbizott alvallalkozok 

MiReHu Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 65.) 

ZV Nonprofit Kft. (szekhely: 3720 SajOkaza, 082/21.1usz. ) 

Zempleni Z.H.K. Nonprofit Kft.(szekhely: 3916 Bodrogkereszttir 0172/38. hrsz.) 

adattovabbitas eel* es jogalapja:: a hulladekgazdilkodasi kozszolgiltatisi feladatokhoz 
kapcsol6d6 szemelyes adatok megismerese, panaszkezeles iigyintezese, hatOsigokkal torten 
kapcsolattartas, a kotelez6 hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatist igenybe nem vev6 
ingatalanhasznil6k kisziirese, a kozszolgaltatis igenybe vetelenek ellenorzese, kozszolgaltatO fele 
torten jelzese 

a tovabbitott adatok kore: maginszemely eseteben: ingatlanhaszni16 csalicli es utOneve, 
lak6helyenek, tartelzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgiltatist igenybevev6 szilletesi 
dituma, sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kepviselOinek csalidi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, 
az ingatlanon hasznalt edenyzet iirmerteke. 

Az adatkezel6 altal az adatfeldolgozonak atadott szemelyes adatok kezelese kapcsin az 
adatfeldolgozo is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es Itialakitja azokat az 
eljirasi szabilyokat, amelyek torveny, valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok eivenyre 
juttatisahoz szilksegesek. Az adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatis, 
nyilvanossigra hozis vagy torles, illetOleg serilles vagy a megsemmisilles ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgoz6 tovabbi adatfeldolgoz6 segitseget veszi igenybe, tigy Ora ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelOre es az eredeti adatfeldolgozOra. 

A Tirsasig, mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere 016 es iltala 
szabilyszerCien tirolt szemelyes adatot az illetekes hatosigoknak tovibbitani, amely 
adattovabbitisara 6t jogszabily vagy joger6s hatosigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitasa, 
valamint az ebb61 szirmaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajit, munkiltat6i jogkor gyakorhija altal meghatirozott szervezeti egysegei reszere a az 
ingatlanhasznal6 szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben esetleges panasziigy kivizsgalisa, 
vagy barminemii, az iigyfel altal a Tarsasighoz benyiljtott beadvanya ezt indokolja. 

XVIII. Nem az erintettol szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tirsasig nem az erintett61 szerezte meg, figy az adatkezel6 
Tarsasig az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatOban reszletesen 
meghatirozott valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaci6t, a 
Tarsasig annak tudomisra jutisit61, megszerzeset61 szimitott esszerti hataridOn beliil, legkesObb 
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30 napon behil. Ha a szemelyes adatokat az illetOvel vale, kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a 
kezelt szemelyes adatokr61 torten thjekortatisnak legalabb az erintettel vale, else, 
kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti reszr61. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a 
megszerzesiik celjat61 elter6 celra kivinja hasznalni vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja 
hasznalni, ugy valamennyi relevans az e16z6 pontokban reszletesen ismertetett infortnici6kr61 
sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben 
arr61 is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhet6 forrisokb61 szirmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

XIII. Jogervenyesites Wiz& szabilyai 

Az Info tv., valamint az Eur6pai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkez6k fiiggetleniil att61, bogy a szemelyes adat az erintett61 vagy mas forrisb61 
szarmazik: atlithat6 tajekortatis joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatosighoz 
vale, jog, az „elfeledteteshez yak, jog", tiltakozashoz vale, jog, az adatkezeles korlatozasahoz vale, 
jog, visszavonis joga, birosighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonas it, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett modon. 

Atlithato tajekortatishoz val6 jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfele16 intezkedeseket 
hoz annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6, a GDPR 
13. es a 14. cikkben emlitett valamennyi infortniciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, itlithat6, erthet6 es konnyen hozzaferhet6 formaban, vilagosan es 
kozerthetOen megfogalmazva nytijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez val6 jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezel6t6lvisszajelzest 
kapjon arra vonatkoz6an, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen 
adatkezeles folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 
informaci6khoz hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategoriii; 
azon cimzettek vagy cimzettek kategoriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek 
vagy kozolni fogjak, ideertve killonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi 
szervezeteket; a szemelyes adatok tarolisinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy 
adatkezeles korlitozasinak es a tiltakozas joga; a felOgyeleti hatosighoz cimzett panasz 
benpijtasinak joga; az adatforrasokra vonatkoz6 informaci6; az autornatizalt dOnteshozatal tenye, 
ideertve a profilalkotast is, valamint az alkalmazott logikara es arra vonatkoz6 erthet6 informici6k, 
hogy az ilyen adatkezeles milyen jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhat6 
kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere 
torten tovabbitisa eseten az erintett jogosult arra, bogy tajekortatast kapjon a tovabbitisra 
vonatkoz6 megfele16 garanciakr61. A Tarsasig az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok 
masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi misolatokert az 
adatkezel6 az adtninisztrativ koltsegeken alapu16, eszszer6 mertek6 dijat szimithat fel. Az erintett 
kerelmere az informaci6kat a Tarsasig elektronikus formaban szolgaltatja. A tajekoz6dishoz vale, 
jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhet6segen kereszrill gyakorolhat6. Az erintett reszere 
keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es beazonositisit kovet6en — sz6ban is 
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adhatO tajekortatis. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. iltal kezelt, ra vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez valo jog: Az erintett az aLibbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, bogy keresere a Tarsasag indokolatlan kesedelem nelkiil torolje a ri vonatkoz6 szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbOl a celbOl, amelybOl azokat gyiijtottek vagy mas modon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajamlasit, es az adatkezelesnek nincs 
mas jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszerti ok az adatkezelesre; 

• a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazand6 uniOs vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyajtesere informaciOs tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatisok kinalasival 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekozodishoz vale) jog gyakorLisa celjab61; a szemelyes 
adatok kezeleset elOiro, az adatkezelOre alkalmazandO unios vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhataltni jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl, kozerdek alapjan; vagy jogi 
igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz vala jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az 
adatkezelest, ha az alibbi feltetelek valamelyike teljesiil: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idcitartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossaginak ellenOrzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett ken azok 
felhasznalisinak korlitozasit; 

• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjab61, de az erintett 
igenyli azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez 
vagy vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az 

illetve valamely tagallam fontos kiizerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az 
adatkezeles korlitozasinak feloldisirol elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, bogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekil vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az 
emlitett rendelkezeseken alapul6 profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezel6 a szemelyes 
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adatokat nem kezelheti tovibb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljak, 
amelyek elsObbseget elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy 
amelyek jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolOdnak. Ha a 
szemelyes adatok kezelese kozveden iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy 
birmikor tiltakozzon a ri vonatkozo szemelyes adatok e celbOl torten6 kezelese ellen, ideertve a 
profilalkotast is, amennyiben az a kozveden iizletszerzeshez kapcsoloclik. A szemelyes adatok 
kozveden iizletszerzes erdekeben torten kezelese elleni tiltakozis eseten az adatokat e celbOl a 
Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, 
hogy ne terjedjen ki ri az olyan, kizarolag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is 
— alapulO dontes hatilya, amely ri nezve joghatassal jarna vagy of hasonlokeppen jelentOs 
mertekben erintene. Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az 
adatkezelO kozotti szerzcides megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozataLit az 
adatkezelOre alkalmazand6 olyan uniOs vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak 
es szabadsigainak, valamint jogos erdekeinek vedelmet szolgal6 megfele16 intezkedeseket is 
megallapit; vagy az erintett kifejezett hozzajarulasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzijirulasit birmikor visszavonja. A 
hozzajarulas visszavonisa nem erinti a hozzijarulason alapulo, a visszavonis elOtti adatkezeles 
jogszertiseget. 

Adathordozashoz vale jog: az erintett jogosult arra, hogy a ri vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznilt, geppel olvashatO 
formitumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Eljarasi szabalyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de tnindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset451 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget 
es a kerelmek szamit, ez a hataridO tovibbi ket hOnappal meghosszabbithato. A hatiridO 
meghosszabbitasirOl az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szimitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus oton nyiljtotta be 
a kerelmet, a tajekortatis elektronikus titon kerid megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelO nem test intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkiil, de 
legkesObb a kerelem beerkezeset61 szatnitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az 
intezkedes elmaradisinak okairOl, valamint arra', hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely 
feliigyeleti hatosagnal, es elhet biros* jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informiciokat 
es tijekortatist dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmilen megalapozatlan vagy — 
kiilonosen ismetlOdO jellege miatt — talzO, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy 
tijekortatis nyujtisaval vagy a kert intezkedes meghozatalival jara adminisztrativ koltsegeltre 
eszszerii dijat szimolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az 
adatkezelO minden olyan cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl 
vagy adatkezeles-korlatozisr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az 
adatkezelo tijekortatja e cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyit kepez6 szemelyes 
adatok masolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett &hal kert tovabbi misolatokert az 
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adatkezel6 az adminisztrativ koltsegeken alapuI6, eszszetii mertekii dijat szamithat fel. Ha az 
erintett elektronikus iiton nyiljtotta be a kerelmet, az informaci6k elektronikus formatumban 
keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha az erintett miskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint 
egyeni jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelrneiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  citnre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es Informacioszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birOsig az ugyben soron kivul jar el. 
Azt, hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel6 kiiteles bizonyitani. 
Abban az esetben, ha az adatkezel6 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az 
adatbiztonsig kiivetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett 
az adatkezel6t61 serelemclljat kovetelhet. 

Jelen adatvedelmi tajekortat6 a Tarsasig honlapjan barmely szemely szamara korlatozas nelkiil, 
elerhet6, letolthet6. 

1. melleklet 

A Tarsasig altal az ingatlanhasznala reszere biztositott matricak 

A matricakon talalhatO egyedi vonalkoddal keriilnek azonositisra az egyes ingatlanhasznala es 
keriilnek hozzarendelesre a tarsasag altal rendszeresitett adatbazisba, a kozszolgaltatisba bevont 
iirmertekli edenyzet igenybe vetele alapjan. 
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