A BÉT közadatigénylésekről szóló szabályzatának kivonata

1. Közérdekű adatigénylés iránti kérelem előterjesztésének rendje
1.1. Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényt bárki előterjeszthet, szóban,
írásban vagy elektronikus úton, az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 1 429 6700, 10-től 16 óráig
Fax: +36 1 429-6800
E-mail: info@bse.hu
Postai úton: a 1364 Budapest, Pf.: 24. postacímre való elküldéssel
Közérdekű adatigénylés iránti kérelem személyes előterjesztésére nincs lehetőség.
1.2. Az adatigénylőnek a kérelemben egyértelműen rögzítenie kell a megismerni kért adatok körét,
továbbá meg kell adnia nevét, nem természetes személy adatigénylő esetén megnevezését,
valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely
tájékoztatás és értesítés megadható.
Az adatigénylő személyes adatait a BÉT az igény elbírálásához szükséges, illetőleg az igény
teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben, az Info. törvény
alapján, 1 évig kezeli.
2. Közérdekű adatigénylés teljesítésének rendje
2.1. A BÉT az adatigénylést annak beérkezésétől számított 7 munkanapon belül megvizsgálja abból
a szempontból, hogy az megfelel-e a 1.2. pontban foglalt követelményeknek, fennáll-e a 3.1.
pontban meghatározott eset, továbbá, hogy a 2.6. pont szerint az adatigénylés teljesítéséhez
szükség van-e költségtérítés felszámítására.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a BÉT felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására. Az
adatigénylő nyilatkozatának BÉT-hez való beérkezéséig eltelt idő az adatigénylés teljesítésére
vonatkozó határidőbe nem számít bele.
2.2. Az adatigénylés érdemi vizsgálatának lefolytatása és a döntés előkészítés a Adatvédelmi
tisztviselő feladata, amelyet a megfelelési vezető közreműködésével végez. Az adatigényléssel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Tőzsdei Információs Központ látja el.
2.3. A BÉT a közérdekű adatigénylés iránti igénynek a beérkezését követő legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, írásban, vagy elektronikus úton az adatigénylő
által megadott elérhetőségen.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az
adatigénylés teljesítése a BÉT alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az adatigénylő másolatot igényelt, jelentős
terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a vonatkozó jogszabályban
meghatározott összeget, a BÉT az adatigénylést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon
belül teljesíti.
A BÉT a fentiekről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő
lehetőségeiről szükség esetén az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül
tájékoztatja.

2.4. A BÉT az adatigénylésnek közérthetően és - amennyiben ezt aránytalan nehézség nélkül
teljesíteni képes - az adatigénylő által kívánt formában, illetve módon tesz eleget. Ha a kért adatot
korábban honlapján már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az adatigénylést a
nyilvános forrás megjelölésével teljesíti.
2.5. Az adatigénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási
módjától függetlenül másolatot igényelhet. Ha az igényelt adat, vagy az adatot tartalmazó
dokumentum, vagy dokumentumrész meg nem ismerhető adatot (így különösen személyes
adatot) is tartalmaz, akkor a BÉT az adatszolgáltatás során a meg nem ismerhető adatokat
felismerhetetlenné teszi.
2.6. Amennyiben az adatigénylő a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó
dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kér, a BÉT az adatigénylés teljesítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg,
amelynek összegéről az adatigénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. Az
adatigénylőnek e tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy
az igényét fenntartja-e. Ha fenntartja, a költségtérítést a BÉT által megállapított, legalább 15
napos határidőn belül köteles megfizetni. A tájékoztatás megtételétől az adatigénylő
nyilatkozatának, illetőleg az adatigénylés fenntartása esetén a költségtérítés összegének BÉThez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló
határidőbe nem számít bele.
3. Közérdekű adatigénylés elutasítása
3.1. A BÉT az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni az adatigénylés azon részében, amely az
azonos adatigénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel
megegyezik, feltéve, hogy adatokban változás nem állt be.
3.2. A BÉT akkor sem köteles teljesíteni az adatigénylést, ha az adatigénylő nem adja meg nevét,
megnevezését, elérhetőségét.
3.3. A BÉT az adatigénylés teljesítését a vonatkozó jogszabályokban meghatározott okból
elutasíthatja.
3.4. Az adatigénylés teljesítéséről vagy elutasításáról a BÉT Vezérigazgatója dönt.
3.5. A BÉT az adatigénylés teljesítésének elutasításáról, annak indokairól a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja az adatigénylőt.

4. Jogorvoslat
4.1. Az adatigénylő a közérdekű adatigénylés elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, az elutasítás közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított egy éven belül.
4.2. Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz
fordulhat, az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül. A
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése esetén,
az adatigénylő a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, lezárásáról szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül indíthatja
meg.
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