
 
 

A közérdekű adatkérés rendje 
CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság  

 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 
 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
 
 
Elektronikus közzététel: a 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 díjmentes hozzáférhetővé 
tevés. 
 
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 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. 
 
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 
elrendeli. 
 
Személyes adat:  az érintettre vonatkozó bármely információ. 
 
  

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki 
igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a CELLHŐ Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének címezve az alábbi elérhetőségeken: 
 

CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Email: ugyfelszolgalat@veolia.com 
Honlap: https://tavho.veolia.hu 
 
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő (a 
továbbiakban: Adatkezelő) felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről az ügyvezető dönt, az adatvédelmi 
tisztségviselő és az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján. 

 
A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell 
tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 
15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon 
belül tájékoztatni kell. 



Ha a törvény másként nem rendelkezik az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, 
amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés 
megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő 
személyes adatait haladéktalanul törölni kell.  
 
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. 
 
Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő 
nem adja meg nevét, nem természetes személyigénylő esetén megnevezését, valamint azt az 
elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés 
megadható. 
 
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül 
az igénylő másolatot kaphat. Az Adatkezelő a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült 
költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény 
teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. A digitális másolat elkészítése az Informatikai részegység 
feladata. 

 
Az igénylő a másolatkészítésről kapott fentebb rögzített 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. 
 
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 
tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, a másolaton ezen 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, valamint az Info tv. alapján megillető 
jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy - amennyiben az 
igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. Az 
elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és az 
abban foglaltakról minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot. 
 
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. 
 
Ha az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét az Adatkezelő nem teljesíti, az igénylő bírósághoz 
fordulhat. 
 
A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az Adatkezelő köteles bizonyítani. 
 
A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az Info tv. meghatározott határidő 
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért 
felvilágosítást megtagadta. 
 
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az Adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére 
kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell. 
 
CELLHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301, 
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-194285, adószám: 26375762-2-13) 


