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Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közérdekű adatok elektronikus közzétételéről, valamint a közérdekű
adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat (Továbbiakban: Szabályzat)

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szabályzat célja

A Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BFVK Zrt.) közérdekű adatainak
elektronikus közzététele, illetve a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendje feleljen meg
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

1.2. A szabályzat hatálya

Tárgyi hatály
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, valamint a
közérdekű adatigénylések teljesítésére.
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Személyi hatály
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a BFVK Zrt. összes munkavállalójára, különösen a
közérdekű

adatfelelősre,

a

közérdekű

adatgazda

szervezeti

egységek

vezetőire

és

a

webadminisztrátorra.

11. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
közérdekű adat: a BFVK Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,

bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, így különösen a BFVK
Zrt.

hatáskörére,

illetékességére,

szervezeti

felépítésére,

szakmai

tevékenységére,

eredményességére, az általa birtokolt adatfajtákra és a működését szabályozó jogszabályokra,

a gazdálkodására, valamint az általa megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;

közérdekű adatgazda szervezeti egység: a BFVK Zrt. azon szervezeti egysége, amelynél
közérdekű adat keletkezik, illetve rendelkezésre áll;

közérdekű adatfelelős: közérdekű adatok elektronikus közzétételével összefüggő feladatok
koordinálásáért és az eseti közérdekű adatigénylések megválaszolásáért felelős munkavállaló
(a szabályzat kiadásakor a biztonsági és kockázatkezelési igazgató);
webadminisztrátor: közérdekű adat weblapon való publikálásáért felelős munkavállaló;

általános közzétételi lista: az lnfotv. 1. számú mellékletében meghatározott közérdekű adatok
jegyzéke;
különös közzétételi lista: Az lnfotv. 1. számú mellékletében nem szereplő, a BFVK Zrt. által

más jogszabályok alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok jegyzéke;
egyedi közzétételi lista: a vezérigazgató vagy a Főpolgármesteri Hivatal döntése alapján

kötelezően közzéteendő közérdekű adatok jegyzéke;

III.RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
111.1.

A közérdekű adatok megismerése iránti eseti igények teljesítése

lll.1.1.Közérdekű adatigénylések benyújtása a BFVK Zrt. részére
Közérdekű adat megismerésére irányuló igényt szóban, írásban (postai vagy elektronikus
levélként) bárki benyújthat a közérdekű adatfelelősnél.

A BFVK Zrt. a közérdekű adatfelelős nevét és elérhetőségi adatait a honlapján közzéteszi.

Ha az adatigénylés a BFVK Zrt. szervezetén belül nem közvetlenül a közérdekű adatfelelőshöz
érkezik, az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell számára.
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Az adatigénylésnek nincs sem formai, sem tartalmi követelménye, azonban, ha az adatigénylés
nem egyértelmű a közérdekű adatfelelős felhívja a közérdekű adatigénylőt az igény
pontosítására.

III.1.2.A közérdekű adatigényLés megtagadása, részbeni teljesítése, ismételt adatigénylés

elutasítása
A BFVK Zrt. a közérdekű adatigénylések teljesítését megtagadhatja, ha az alábbi körülmények

állnak fenn:
a)

A nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett
adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

b) A BFVK Zrt. feladat-és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz

évig (kivéve, ha valamely adatra törvény ennél rövidebb határidőt határoz meg) nem
nyilvános. Az ilyen adat megismerésére irányuló igény az említett 10 éven belül akkor

utasítható el. ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat

megismerése a BFVK Zrt. törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető

álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Előbbi adatok kiadásáról vagy a kiadás megtagadásáról - az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség

kizárásához

fűződő

közérdek

súlyának

mérlegelésével

a

közérdekű

adatfelelős javaslata alapján a vezérigazgató dönt.

Az adatigénylés teljesítését a közérdekű adatfelelős megtagadja, 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.

Az adatigénylő személyes adatait a BFVK Zrt. az lnfotv. -ben meghatározottak szerint, csak
annyiban kezeli amennyiben az az igény teljesítéséhez, az ismételt adatkérés fennállásának
vizsgálatához,

illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez

szükséges.

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.
Ha az adatigénylés teljesítése személyes adatok kiadásával jár együtt, akkor a személyes adatok
kiadhatóságáról a közérdekű adatfelelős kikérheti az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

Amennyiben a közérdekű adat egyben szerzői jogi védelem alatt álló mű, arról másolat nem
adható ki. Ilyen esetben a szerzői műnek a nyilvános adatokat tartalmazó részébe betekintést
kell engedélyezni az adatigénylő részére. Ebben az esetben a betekintés során az adatról

fényképfelvétel, feljegyzés nem készíthető.
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Az adatigénylést a közérdekű adatfelelős elutasítja, ha azonos igénylő, egy éven belül azonos

adatkörre korábban már adatigénylést nyújtott be, feltéve, hogy az adatokban változás nem állt
be.

Ha az adatigényléssel érintett közérdekű adatot nem a BFVK Zrt. kezeli, erről az adatigénylőt
haladéktalanul értesíteni kell az adatkezelő megjelölésével, ha az a BFVK Zrt. által ismert.

Az adatigénylőt az igény teljesítésének megtagadásáról az igény beérkezését követő 15 napon
belül értesíteni kell. A megtagadást meg kell indokolni.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a közérdekű adatvédelmi felelős

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja az
adatvédelmi hatóság (továbbiakban: Hatóság).

III.1.3.A közérdekű adatigénylések megválaszolása
A közérdekű adatfelelős a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a BFVK Zrt. -hez
beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget. Ila az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve

nagyszámú

adatra

alaptevékenységének
igénybevételével

jár,

vonatkozik,

vagy

ellátásához
a

15

napos

az

szükséges
teljesítési

adatigénylés

teljesítése

munkaerőforrás
határidő

egy

a

BFVK

aránytalan
alkalommal

Zrt.

mértékű
15

nappal

meghosszabbítható. A hosszabbításról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül
értesíteni kell.

A közérdekű adatfelelős az adatigénylés teljesítése érdekében megkeresi a közérdekű adatgazda
szervezeti egységet, amely a megválaszoláshoz szükséges adatokat, az adatigénylő által kért

módon és formában köteles a közérdekű adatfelelős részére haladéktalanul megküldeni.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, jelen szabályzat //J. /.2. Á
közérdekű adatigénylés megtagadása, részbeni teljesítése, isméielt adaiigénylés elutasí[ása

pontban meghatározott korlátozásokat figyelembevéve, annak tárolási módjától függetlenül az
igénylő másolatot kaphat, azokba betekinthet, illetve azokról fényképfelvételt készíthet.
Az adatigénylésnek az igénylő által kívánt közérthető formában és módon kell eleget tenni,

kivéve, ha ez csak aránytalan nehézséggel tehető meg. Ha kért adat elektronikus fomában
nyilvánosan elérhető, elegendő az elérési útvonalát megjelölni.

A közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szükséges tájékoztatást jelen

szabályzatnak a BFVK Zrt. honlapján való közzétételével kell eleget tenni.

III. l.4.Az adatigényléssel összefüggő költségek megtérítésének szabályai
A BFVK Zrt. az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről

az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a kapott tájékoztatás

kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését femtartja-e. A
tájékoztatás megtétele és az igénylő nyilatkozatának a visszaérkezése között eltelt időtartam az
adatigénylés teljesítési határidejébe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a
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költségtérítést a BFVK Zrt. által megállapított legalább 15 napos határidőn belül kell

megfizetni.
Amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak
előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés teljesítését.

A költségtérítés alkalmazásáról, mellőzéséről és mértékéről a gazdasági igazgató dönt. Ha a

gazdasági igazgató költségtérítés alkalmazásáról döntött, akkor az adatigénylőnek küldendő
tájékoztató levélhez részletes költségkalkulációt kell mellékelni.
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
költsé8e;

c)

az adatigénylés teljesítésével összefüggő 1 négy munkaórát meghaladó - munkaerőráfordítás költsége;

A költségek meghatározásakor ki kell mutatni, hogy az adatigénylés teljesítéséhez:

a) hány fő, hány munkaórája szükséges
b) pontosan milyen munkafolyamatokat kell elvégezni

c)

mekkora iratmennyiséget, milyen formában szükséges fénymásolni

d) tételesen, milyen egyéb költségek merülnek fel (például CD, DVD költsége)

A BFVK Zrt. a költségelemek és tényezők figyelembevételével konkrétan meghatározott
költségek mértékét közzéteszi a honlapján.

III.1.5.Jogorvoslat szabályai
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés

összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés

megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a BFVK
Zrt. ellen. Az adatigénylő, ha véleménye szerint a BFVK Zrt. jogsértő volt, a Hatóság

vizsgálatát is kezdeményezheti. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának

kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi
vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az lnfotv. 55. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az lnfotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

111.2.

Közérdekű adatok elektronikus közzététe]e

A BFVK Zrt.-re kiterjedő jogszabályok alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat
digitális

formában,

bárki

számára,

személyazonosítás

nélkül,

korlátozástól

mentesen.

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon,/11a
7/17

4. kiadás
Hatályos: 2021. 09. 27.

A közérdekű adatok elektronikus közzétételéről, valamint a

közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is

díjmentesen kell a BFVK Zrt. honlapján hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus
közzététel).

Az elektronikus közzététel
a)

általános,

b) különösés

c)

egyedi

közzétételi listák szerinti bontásban történik a honlapon.

A honlapot úgy kell kialakítani, hogy a BFVK Zrt. által publikált közérdekű adatok közvetlenül

elérhetőek legyenek az állam által működtetett egységes „közadatkereső" rendszer központi
elektronikus jegyzékében. A https://kozadat.hu/kereso/weblap elérését biztosító útvonalat a

BFVK Zrt. honlapján meg kell jeleníteni.

III.2.1.Felelősség a közérdekű adatok elektronikus közzétételéért
A BFVK Zrt-nél alkalmazott közzétételi listák, valamint a listákban lévő adatcsoportok
(továbbiakban: közzétételi egységek) összeállításáért és jogi megfelelőségéért - különös
tekintettel a különös és egyedi közzétételi listáknak a mindenkori Közszolgálati szerződés és

mellékleteiben meghatározott közzétételi előírásoknak való megfeleltetésére - a közérdekű
adatfelelős a felelős.

A közérdekű adatfelelős meghatározza, hogy az egyes közzétételi egységek körébe eső kötelezően közzéteendő - közérdekű adatok a BFVK Zrt. szervezetén belül melyik közérdekű
adatgazda szervezeti egységnél keletkeznek vagy állnak rendelkezésre és ezt táblázatba foglalja
(1.

számú

melléklet

KÖze'rc7ekzz'

cJc7cJ/ok

cJc7c7(/e/e/Ó's

/;.úT/cíy.cz

a

szabályzattól

függetlenül

módosítható)

A közérdekű adatok megfelelő időben és tartalommal - a BFVK Zrt. honlapján - való

elektronikus közzétételéért a fenti táblázatban meghatározottak szerinti közérdekű adatgazda
szervezeti egységek vezetői felelnek.

Előbbi táblázatot a közérdekű adatfelelős a BFVK Zrt. belső hálózatán minden számítógéppel
rendelkező munkavállaló számára elérhetővé teszi.

III.2.2.Elektronikus közzététel belső eljárása
A közérdekű adatgazda szervezeti egység vezetője - vagy az általa kijelölt személy -, ha

közérdekű adat honlapon való közzététele (különösen közérdekű adat keletkezése vagy
megváltozása miatt) válik szükségessé, a közérdekű adat publikálásra alkalmas verzióját
elkészíti és BFVK Zrt. Igénybejelentő rendszerén keresztül a közérdekű adatfelelős engedélyezi

a közzétételt. Az lgénybejelentő rendszeren keresztül történő közérdekű adatok elektronikus

közzétételérLek toLyímíilleírtistil íi BKI_A közérdekű adaiok intranei _weblap igénybe.jeleniő
re#c7s.zer #czsz#cí/c//c7 című Tudáskártya tartalmazza.

A közérdekű adatfelelős az adat megfelelőségét az értesítés kézhezvételét követő munkanap
végéig ellenőrzi, és amennyiben megállapítja, hogy az adat hiányos vagy publikálásra bármely
4. kiadás
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A közérdekű adatok elektronikus közzétételéről, valamint a
közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

okból alkalmatlan, ákkor erről elutasító értesítést küld a közérdekű adatgazda szervezeti egység
vezetőjének. A közérdekű adatgazda szervezeti egység az értesítés alapján a hibát soron kívül

kijavítja és újra elindítja a közzétételi engedélykérést az lgénybejelentő rendszeren keresztül.

Ha a közérdekű adatfelelős a publikációt az lgénybejelentő rendszeren keresztül engedélyezi, a
webadminisztrátor az adatot megjeleníti a BFVK Zrt. honlapján, a közérdekű adatok
publikálására kij elölt területen.
A közérdekű adatgazda szervezeti egység a publikálás megfelelő megtörténtét köteles
leellenőrizni és az esetleges mulasztásról köteles értesíteni a közérdekű adatfelelőst.

IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
IV.1. Formanyomtatványok
Jelen szabályzathoz nem kapcsolódik formanyomtatvány.
IV.2. Melléklet
1.

számú

melléklet

KŐzérc7Gk%"

cJc7cr/ok

cJc7cí//G/G/o"s

/J.s/ó/ű

(szabályzattól

ffiggetlenül

módosítható)

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat 2021. szeptember 27. napjától hatályos. A Szabályzat hatálybalépését követően a
3962-1 /2018. nyilvántartási számú, 2018. szeptember 15 . napjától hatályos A közérdekű adatok

elektronikus közzétételéről, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló

szabályzat hatályát veszíti.

Budapest, 2021.09.27.

Barts J. Balázs

vezérigazgató

BudsptSst F-r..8`Jfirpp V;jgyüiik6Zelő KöZpont

Zártkörü©n Mükodő Részvénytársaság
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