BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. SZ. LISTA
A TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege
A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok
1.) Távhőtörvény - A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2.) A 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról

3.) 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának
megállapításáról
4.) 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról
5.) A 289/2007.(X.31) Korm. rendelet - A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás
szociális támogatásáról
6.) 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet - a lakáscélú állami támogatásokról
7.) 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet - A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági
távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti
szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a
Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről
8.) Budaörs Város Önkormányzatának rendeletei
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2005 ( I.26.)
sz. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2/2005 (I.26.) sz. rendelet
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A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelése ( ÖKO Program) támogatásának pályázati feltételeiről szóló 18/2008 ( III. 27)
ÖKT. sz. rendelete
9.) Szabályzatok
Szervezeti és Működési Szabályzat
Munkavédelmi Szabályzat
Tűzrendészeti Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Számviteli politikai és értékelési Szabályzat
Értékelési Szabályzat
Selejtezési Szabályzat
Leltározási Szabályzat
Önköltségi Szabályzat
Közbeszerzési Szabályzat
Gépjármű-kezelési Szabályzat
Vagyonvédelmi Szabályzat
Üzletszabályzat (Távhő-üzletág)
Működési Szabályzat ( Távhő-üzletág)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
A hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok
TÖRVÉNYEK:
2012. évi CLXXXV. törvény - A hulladékról
1995. évi LIII. törvény – A környezet védelmének általános szabályairól
KORMÁNY RENDELETEK:
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről
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MINISZTERI RENDELETEK:
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK (Budaörs):
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004 (IX.15.) sz. ÖKT sz.
rendelet
Ingatlankezelésre vonatkozó jogszabályok
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény
Budaörs Város Önkormányzatának „az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22.) sz. rendelete”
Temető Fenntartás
A temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004 ( VI.24.) sz. ÖKT sz. rendelet
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény
II. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma.
I. HULLADÉKKEZELÉS
Lakossági és a Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok elszállítása, kezelése Budaörs
Város Önkormányzatával köttetett Közszolgáltatási Szerződés értelmében.
II. PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI MUNKÁK
Budaörs Város Önkormányzatával köttetett közszolgáltatási szerződés értelmében Budaörs Város
parkjainak és közterületeinek fenntartása.
III. TÁVHŐ-ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS
A Távhőszolgáltató üzem alapvető feladata a hőenergia termelése, szállítása és a felhasználók részére
történő átadása fűtés és használati melegvíz előállítás céljára.
IV. INGATLANKEZELÉS
Budaörs Város Önkormányzata megbízásából eljárva a BTG Kft. látja el az Önkormányzat tulajdonát
képező, a vagyonkezelési szerződésben érintett ingatlanok vagyonkezelését. , továbbá a Budaörs
Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand elnevezésű Létesítmény, továbbá az Árok utcai Sportcentrum
üzemeltetését.
V. SPORT-ÉS SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE
A BTG Kft. Budaörs Város Önkormányzata megbízásából a Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és
Strand elnevezésű Létesítmény üzemeltetését látja el.
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Kátyúzás
Út-szegélyek javítása
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Temető üzemeltetés
Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövege letölthető külön, a közzététel
menüpontban, a szabályzatok körében.
http://www.btg.hu/files/link15_adatok%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sa.pdf

A közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból
adott kedvezmények
Hulladékgazdálkodás
Igénybevétel rendje, díj mértéke, kedvezmények
Vonatkozó jogszabály: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004 (
IX.15.) sz. ÖKT rendelet
Díj mértéke: http://www.btg.hu/top.php?catid=5&subcatid=99

Támogatás:
A lakáscélú kiadásokkal kapcsolatos költségekre nyújtható támogatás igénybevételének feltételei:
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. ( IV.29). ÖKT sz. rendelet
Támogatás lehetőségei részletesen: http://btg.hu/files/link5.pdf

[ Távhő-szolgáltatás]
Igénybevétel rendje, díj mértéke, kedvezmények
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2005 ( I.26.)
sz. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2/2005 (I.26.) sz. rendelet
A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelése ( ÖKO Program) támogatásának pályázati feltételeiről szóló 18/2008 ( III. 27)
ÖKT. sz. rendelete
Díj mértéke:
http://www.btg.hu/top.php?catid=7&subcatid=73
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Támogatás:
A lakáscélú kiadásokkal kapcsolatos költségekre nyújtható támogatás igénybevételének feltételei:
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. ( IV.29). ÖKT sz. rendelet
http://btg.hu/files/link5_lakascelu_helyi_tamogatas_23-2008.pdf
III. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei
A BTG Nonprofit Kft. a T. Ügyfelek adatait ( ügyfél adatbázis) abból a célból kezeli, hogy a
szolgáltatás nyújtása során az Ügyfeleket be tudja azonosítani, részükre értesítést, számlákat tudjon
küldeni, tájékoztatást nyújtson, így biztosított legyen a távhő szolgáltatás és a hulladékkezelési
szolgáltatás folyamatossága. Az adatok kezelése a jogos érdek érvényesítése körében is
szükségszerű, e körben rögzítendő, hogy a társaság követeléseit saját maga érvényesíti.
A Nyilvántartások leíró adatai, adatfajták ( név, születési hely, idő, lakcím, bankszámlaszám, a
szolgáltatással érintett ingatlan beazonosításához szükséges adatok ( lakcím ill. hrsz.);
Hozzáférés módja: A fent rögzített célból történő hozzáférés ( a szolgáltató és az Ügyfél részére),
harmadik személy, hatóság részére csak a jogszabályból biztosított esetekben.
Az adatkezelés időtartama: számlázási időszakban ill. jogos érdekek érvényesítése, tájékoztatás
nyújtása során az értesítés időpontjában ill. a jogszabály által meghatározott időtartamban. Az
adatok törlésére vonatkozóan speciális jogszabályok irányadóak ( 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, iratkezelési, levéltári és adó
jogszabályok).
Az érintettek köre: ld. fenn ( az Ügyfélkör folyamatosan változó).
Adatok forrása: Az érintett Ügyfelektől történő adatszolgáltatás. (Szerződések megkötése,
módosítása pld. adatok változása esetén).
Az adatkezelés helye: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21.
A közérdekű adatok közzétételét külön jogszabály szabályozza, ennek a társaság a kötelező
adatközzététel körében tesz eleget, az adatkezelésre vonatkozóan külön Adatkezelési és
Adatbiztonsági Szabályzat készüllt.
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IV.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a
kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A BTG Kft. kiadványai ingyenesek, azokat a Társaság különböző formában teszi közzé ( honlapon,
szórólapon, faliújságon, ügyfélszolgálaton történő kihelyezéssel, számla mellékleteként csatolva). A
kiadványok témája a hulladékkezelés és a távhőszolgáltatás területén az egyes időszakos és
esedékes tájékoztatások nyújtása ( pld. zöldjárat időpontja, matricák, zöld zsákok átvételéről
tájékoztatás), továbbá jogszabályi előírás szerint kötelező tájékoztatás ( Pld. a Rezsicsökkentés
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény szerinti kötelező tájékoztatás).
Folyamatos információk az előadottakon túlmenően a www.btg.hu honlapon elérhetőek.
V. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A jelen pontban a IV. pontnál leírtak is irányadóak, hirdetményeket, közléseket elsősorban a
www.btg.hu honlapon teszi közzé.
A közzététel menüpont alatt továbbá megtalálhatóak a jogszabályok által előírt kötelező
adatközzétételek: Pld. A Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, 2005. évi XVIII.tv, 157/2005
Korm. rendelet a 175/2009 (VIII.29) Korm. rendelet, a 2009. évi CXXII. tv. és a 2011. évi CVIII. tv.
szerinti közzétételek…)
VI. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és
indokolásuk
A BTG Nonprofit Kft. a 2012-ben és 2013-ban nem írt ki pályázatot.
VII. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
nyilvános megállapításai
VIII. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az
információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű ill. közérdekből nyilvános adatok köre
(1) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő
egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami,
illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy
más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e
tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
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Közérdekű adatok megismerésének általános szabályai, kivételek
(1) Az adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az a törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény
alapján bárki megismerhesse.
(2) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg (kivételek köre), ha az a
minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.
(3) Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
(4) Az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás
során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz
évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – a kezelő szerv vezetője engedélyezheti.
(5) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - a (4) bekezdésben
meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat
megismerése a közfeladatot ellátó szerv 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.
(6) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő - külön
törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra.
Közérdekű adatok megismerésének különös szabályai
(1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Ha 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.
(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására.
Eljárási határidők
(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.
(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.
(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.
(4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését
követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy
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dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
(5) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és
azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős
terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.
A közérdekű adatokról történő tájékoztatás szabályai
(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.
(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai
eszközzel, 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.
(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény
alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 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.
(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.
(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében
törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni,
és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben
tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
(6) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az adatkezelő által az adatkezelési Szabályzat 13. pont (2) bekezdése szerint
meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem
fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat.
(7) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.
(8) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy a másolat készítéséért 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, a törvény 55. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés
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kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(9) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(10) A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság,
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
(11) A bíróság soron kívül jár el.
(12) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az
adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.
A Közérdekű adatok megismerése iránti igényt akár személyesen, akár írásban is lehet
kezdeményezni, a kérelmet a társaság titkárságára ( titkarsag@btg.hu, 06-23-420-151) vagy a
társaság ügyfélszolgálatára kell eljuttatni (ugyfelszolgalat@btg.hu, 2040 Budaörs, Dózsa György út
21., telefonszám: 06-23-420-151).
A közérdekű adatok rendelkezésre bocsátását a megkeresett szervezeti egység teljesíti a T.
Ügyfél részére.
IX. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
X. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
http://www.btg.hu/files/kötelező_statek_adatszolgáltatáss_2012-13.pdf
XI. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél
Erre vonatkozóan a társaságnál nincs adat, mivel ilyen tárgyú szerződés megkötésére nem került sor.
XII. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
A közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket a társaság
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.
http://www.btg.hu/files/link15_adatok_nyilvántartása.pdf
XIII. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Kérjük, kattintson a következő [link]re:
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Általános közzétételi lista :
http://www.btg.hu/top.php?catid=2&subcatid=270
Egyedi közzétételi lista:
http://www.btg.hu/top.php?catid=2&subcatid=270

XIV. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló
formátuma
A Társaságnál nincs újrahasznosítás céljára kezelt közérdekű adat, az adatokat a társaság a működése
teljesítése céljából tárolja és használja.
XV. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
A Társaságnál nincs újrahasznosítás céljára kezelt közérdekű adat, az adatokat a társaság a működése
teljesítése céljából tárolja és használja.
XVI. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.
A Társaságnál nincs újrahasznosítás céljára kezelt közérdekű adat, az adatokat a társaság a működése
teljesítése céljából tárolja és használja.
Az Info tv. és más, a társaság tevékenységét szabályozó jogszabály szerinti közérdekű adatok
rendelkezésre bocsátása ingyenesen történik a VIII. pontban rögzítettek szerint.
XVII. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A Társaságnál nincs újrahasznosítás céljára kezelt közérdekű adat, az adatokat a társaság a működése
teljesítése céljából tárolja és használja.
XIX. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek
megjelölése.
A Társaságnál nincs újrahasznosítás céljára kezelt közérdekű adat, az adatokat a társaság a működése
teljesítése céljából tárolja és használja.
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