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A BMH Nonprofit Kft. 

kozerdekii adatok megismerese iranti igenyek kezelesertil szoM 

szabalyzata 

Az informacios Onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagarol szolo 2011. evi CXII. 
torveny 26-37/B.§ alapjan az alabbi szabalyzat kerill kiadasra a kozerdekii adatok 
megismeresere iranyulo igenyek teljesiteserol: 

I. A BMH Nonprofit Kft (a tovabbiakban Adatkeze16) a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. 
torveny (a tovabbiakban: Ht) es az informaciOs onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsagrol szOlo 2011. evi CXII. torveny, (a tovabbiakban: Infotv) es az altala 
ellatott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi feladat alapjan kozfeladatot ellatO szervnek 

Az Infotv. alapjan kozerdekii adat: az Miami vagy helyi onkormanyzati feladatot, valamint 
jogszabalyban meghatarozott egyeb k8zfeladatot ellato szery vagy szemely kezeleseben lev6 
es tevekenysegere vonatkozo vagy kozfeladatanak ellatasaval Osszeftiggesben keletkezett, a 
szemely adat fogalma ala nem tartozO, barmilyen mOdon vagy formaban rogzitett informacio 
vagy ismeret, ftiggetlentil kezelesenek modjatol, OnallO vagy gyiljtemenyes jellegetol, igy 
Lilonosen a hataskorre, illetekessegre, szervezeti felepitesre, szakmai tevekenysegre, annak 
eredmenyessegere kiteljedo ertekelesere, a birtokolt adatfajtakra es a miikodest szabalyozo 
jogszabalyokra, valamint a gazdalkoda.sra, a megkotott szerzodesekre vonatkozo adat. 

II. A Kozerdekii adat megismerese iranti igeny 

1. A kozerdekii adatok megismeresere iranyul6 kerelem teljesitesere vonatkozo eljaras a 
kerelem benAtasaval indul. 

2. A kozerdekti adat megismerese irant barki- barmely termeszetes, jogi vagy jogi 
szemelyiseggel nem rendelkez6 szervezet (tovabbiakban kerelmez6) kerelmet nyiljthat 
be a BMH Nonprofit Kft-hez. 

3. A Kozerdekii adat megismerese irant sz6ban, irdsban vagy elektronikus Mon nyitithato 
be igeny, a kerelem telefonon torteno eloterjesztese nem lehetseges. 

4. A szobeli igeny rogzitesere az Adatkezelo tigyfelszolgalati helyisegeiben kertilhet sor. 

5. Az irdsbeli igenyeket az Adatkezel6 szelchelyenek levelezesi cimere (Miskolc, 3510 Pf. 
583.) kell cimezni, vagy a  info@bmhnonprofit.hu  cimre kell megkilldeni. Az 
elektronikus level targyaban, illetve postai Mon kiildott levelen fel kell dintetni, hogy a 
megkiildott level kozerdekii adat igenylesere vonatkozik. 
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6. Az Adatkezelo nevtelen igenyeket csak abban az esetben teljesiti, ha az igeny, az 
igenylo szemelyenek ismerete nelktil teljesitheto. Nem teljesithet6 a nevtelentil 
benynjtott igeny, ha az igenylesert az Adatkezelo kOltsegteritest allapit meg. 

7. Az Adatkezelo az igenylessel kapcsolatban szemelyes adatokat kithrolag az igeny 
teljesitese, a kOltsegterites ervenyesitese, valamint az igeny teljesitesebol, 
megtagadasabol szannazo jogervenyesites celjabol kezel. 

8. Ha az adatigenyles nem egyertelmil, az Adatkezelo az igenyllit az igeny pontositisitra 
felhivj a. 

9. Amennyiben az adatigenyles folyamatban levo versenyeljarast erint az adatkezel6 
koteles a kozbeszerzesrOl sz616 torvenyt szerint eljarni. 

10. Kerelmezonek jelen szabalyzat 1. melleklete szerinti, a szemelyes adatok 
megismeresehez es kezelesehez sztilcseges nyilatkozatot az Adatkezelo felhivasara ki 
kell toltenie es meg kell ktildenie az Adatkezelo altal megadott elerhet6segre a kerelem 
elbiraltisara nyitva alio hataridon belul. 

III. 	A Kozerdekii adat megismerese iranti igeny kezelese 

A kOzerdekii adat megismerese iranti igeny elbiralasanak az Adatkezelo az igeny tudomasra 
jutasatol sthmitott legrovidebb ido alatt, legfeljebb azonban 15 napon belul tesz eleget. 
Ha az adatigenyles jelentos terjedehnO, illetve nagyszamit adatra vonatkozik, a hatarido egy 
izben legfeljebb 15 nappal meghosszabbithato. Errol az Adatkezelo az igenylot az igeny 
beerkezeset koveto 8 napon bail tajekortatja. 
Az igenylo jogosult az adatokat tartalmath dokumentumrol vagy dokumenturnreszrol masolatot 
kerni. 
Az adatigenylesnek kozertheto formaban es — amennyiben ezt az Adatkezelo aranytalan 
neherseg nelktil teljesiteni kepes — az igenylo altal kivant technikai eszkozzel, illetve modon 
kell eleget tenni. 
Ha a kert adatot koribban mar elektronikus formaban nyilvanossagra hortak, az igeny 
teljesitheto az adatot tartalmaz6 nyilvanos forras megjelolesevel is. Az adatigenylest nem lehet 
elutasitani arra val6 hivatkozassal, hogy annak kozertheto formaban nem lehet eleget tenni. 
Ha a kOzerdekti adatot tartalmazo dokumentum az igenylo altal meg nem ismerhet6 adatot (pl. 
dOntes elokeszitesre vonatkoz6 adat) is tartalmaz, a masolaton a meg nem ismerheto adatot 
felismerhetetlenne kell tenni. 

IV. 	Koltsegterftes 

Az Adatkezelo fenntartja azt a jogot, hogy a masolat kesziteseert — az azzal kapcsolatban 
felmeralt koltseg mertekeig terjedOen, a hatalyos jogszabalyban foglaltak szerint — 
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kOltsegteritest allapitson meg. A koltsegterites osszegerol az Adatkezelo az igenylot az igeny 
teljesiteset megellizoen tajekortatja. 
Az igenylo a tajekortatast kovetoen nyilatkozhat, hogy az igeny teljesiteset koltsegterites 
ismereteben vallalja-e. 
Amennyiben az igenylo nem valaszol, az igenyt az Adatkezela teljesiti, ebben az esetben a 
koltsegteritest kovetelheti. 
Amennyiben az igenylo a ktiltsegterites megfizeteset elutasitja, az igeny teljesitese 
megtagadhate. 
Ha az a dokumentum vagy dokumentumresz, amelyrol az igenylo masolatot igenyelt, jelentos 
terjedelmii, a masolat iranti igenyt a koltsegteritesnek az igenylo altali megfizeteset koveto 15 
napon beltil kell teljesiteni. 
Arrol, hogy masolatonkent igenyelt dokumentum vagy dokumentumresz jelentos terjedelmu, 
tovitbba a koltsegterites mertekerol, valamint az adatigenyles teljesitesenek a masolatkeszitest 
ne igenylo lehetosegeirol az igenylest az igeny kezhezvetelet koveto 8 napon behil tajekortatni 
kell. 

Amennyiben a kerelem csak reszben teljesitheto, a kerelmezOt tajekortatni sztikseges a 
nyilvanossagra hozatalban korlatozott adatok kordrol es megismerhetosegenek modjarol. 

Amennyiben az adatigenyles folyamatban levo versenyeljaras dokumentaciojanak kiadasara 
iranyul, adatkezelo a kOzbeszerzesrol szolo torveny alapjan jogosult ellenerteket kerni. 

Egyeb esetekben csak a masolatkeszites dija szamithato fel az alabbiak szerint: 

• A4 lapmeretben: 200.- Ft + Afa/oldal 
• A3 lapmeretben: 250- Ft + Afa/oldal 

Amennyiben kozerdekii adat iranti igenyt azzal nyiljtanak be, hogy annak teljesiteset 
elektronikus itton kerik, ngy a raforditasi id& figyelembe veve az alabbi koltsegteritesi dij 
szamolhato fel: 

• CD/DVD/400-Ft +Afa/Db 

A kerelmezo az adatok igenyleseert a BMH Nonprofit Kft. Unicredit Bank Zrt-nel vezetett 
10918001 — 00000094 — 74590004 szamii banIcszamlajara torten atutalassal tehet eleget 
koltsegteritesi kOtelezettsegenek. 

A BMH Nonprofit Kft. tigyvezetoje Wife indokolt, egyedi elbira.las alapjan elrendelheti az 
adatszolgaltatas koltsegmentes teljesiteset. 

• 
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V. A kozerdekii adat megismerese iranti igeny elutasitasa 

Amennyiben az igeny nem teljesitheta, az Adatkezela az igeny teljesitesenek megtagadasaral, 
annak indokaival, valamint az igenylat a vonatkozo tOrveny alapjan megilleta jogorvoslati 
lehetasegekral vala tajekortatassal egyiitt, 8 napon beltil irdsban vagy — ha az igenyben 
elektronikus levelezesi cimet kozoltek — elektronikus levelben ertesiti. 
Az elutasitast minden esetben az igeny megerkezesetal szamitott nyolc napon beltil meg kell 
tenni. 
A kerelem teljesitesenek megtagadasarol szolo tajekortatanak tartalmaznia kell: 

- a kerelem teljesites megtagadasanak tenyet, valamint a megtagadas indokat, 
- es a jogorvoslatrol szolo tajekortatast. 

VI. Jogorvoslatok 

Az igenyla az Adatkezela eljarasa miatt a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag 
Hatosagahoz fordulhat. 

Az igenyla a kozerdekii adat megismeresere vonatkozo igeny elutasitasa vagy a teljesitesre 
nyitva allo, vagy az Adatkezela altal meghosszabbitott hatarida eredmenytelen eltelte eseten, 
valamint — ha a koltsegteritest nem fizette meg — a masolat kesziteseert megallapitott 
koltsegterites osszegenek feltilvizsgalata erdekeben birosaghoz fordulhat. 

A pert az igeny elutasitasanak kozlesetal, a hatarida eredmenytelen elteltetal, illetve a 
koltsegterites megfizetesere vonatkozo hatarida lejartatal szamitott harminc napon beltil meg 
kell meginditani az Adatkezela ellen. 
Ha az igeny elutasitasa, nem teljesitese vagy a masolat kesziteseert megallapitott koltsegterites 
osszege miatt az igenyla a Hatasag vizsgalatanak kezdemenyezese erdekeben a Hatosagnal 
bejelentest tesz, a pert a bejelentes erdemi vizsgalatanak elutasitasaral, a vizsgalat 
megsztinteteseral, lezarasarol szolo vagy a Hatasag ertesitesenek kezhezvetelet koveta harminc 
napon belul lehet meginditani. A perinditasra rendelkezesre alio hatarida elmulasztasa eseten 
igazolasnak van helye. 
A megtagadas jogszeriiseget es a megtagadas indokait, illetve a masolat kesziteseert 
megallapitott koltsegterites Osszegenek megalapozottsagat az Adatkezelonek kell bizonyitani. 

A perben fel lehet az is, akinek egyebkent nincs perbeli jogkepessege. A perben a Hatosag az 
igenyla pernyertessege eseten is beavatkozhat. 
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Az orszagos illetekessegii kozfeladatot ellato szery ellen indult per Icivetelevel a per a 
jarasbirosag hataskorebe tartozik, es arra a torvenyszek szekhelyen 160 jarasbirosag, 

Budapesten a Pesti K6zponti Kertileti Birosag illetekes. A birosag illetekesseget az alperes 
kozfeladatot ellato szery szekhelye alapitja meg. A birosag soron kival jar el. 

Ha a birosag a kozerdekti adat igenylesere iranyulo kerelemnek helyt ad, hatarozataban az 
Adatkezelot a kert kozerdekti adat kozlesere kotelezi. A birosag a masolat kesziteseert 
megallapitott koltsegterites osszeget megvaltortathatja, vagy a kozfeladatot ellato szervet a 
koltsegterites osszegenek megallapitasa tekinteteben uj eljarasra kotelezheti. 

Jelen szabalyzat 2018.  0;C  

  

-an lep hatalyba 

  

    

Miskolc, 2018. 	 
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BMH Nonprofit Kft. 
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Kerszoigaitato Nonprofit Kft. 
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Adoszam: 25975936-2-05 
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1. melleklet 

HOZZAJARULO NYILATKOZAT 
SZEMELYES ADATOK MEGISMERESEHEZ ES KEZELESEHEZ 

En 	  hozzajarulok a BMH Nonprofit Kft. (Adatkezelo) reszere 
fenti szemelyes adataim kezelesehez az alabbi feltetelekkel. 

Az adatkezelesre az informacios onrendelkezesi jogrol es az informaciaszabadsagral szailo 
2011. evi CXII. torveny rendelkezesei az iranyadoak. Az adatszolgaltatas ankentes. 

Az adatkezeles celja: a kozerdeka adatok megismeresere iranyulo kerelem teljesitesere 
vonatkozo eljaras soran Adatkezelo Altai vallalt szolgaltatasok es kotelezettsegek teljesitese, 
jogok ervenyesitese, az agyfel azonositasa, az Ugyfellel valet kapcsolattartas kommunikacio. 

Az adatok megismerhetosege: kerelmezo adatait kizarolag a kozerdekii adatok megismeresere 
iranyulo kerelem teljesitesere vonatkozo eljards soran es kizarolag az eljarasban reszt veva, 
szemelyek ismerhetik meg. 

Az adatkezeles idotartama: a szemelyes adatok kizarolag a kerelem benyiljtasatol az 
adatszolgaltatas teljesiteseig kezelhetoek. Azt kovetoen a kerelem szemelyes adatait meg kell 
semmisiteni. 

A fenti hozzajdrulo nyilatkozattal adatkezelesbe venni kivant szemelyes adatok: 

Kerelmezo neve, kerelmezo lakcime, kerelmezo e-mail cime, kerelemzo telefonszama, egyeb 
szemely adatai. 

Kijelentem, hogy hogy jelen hozzaja.rulasomat ankentesen, kulso befolyastal mentesen, a 
megfelelo tajekortatas es a vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kijelentem, hogy az altalam megadott szemelyes adatok a valosagnak mindenben megfelelnek. 

Kelt,  	 ev, 	honap 	nap 

Nyilatkozattevo alairasa 
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