
A VACI VAROSFEJLESZTO SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU
rAnsesAc

Q600 Y6c, Kozt|rsasSg it 34., Cg. 13-09-130719)

az elismert villalatcsoport uralkod 6 tagSak6nt

az eLtsmert v6llalatcsoport cisszes tagtrLra, igy sajit mag6n kiviil a

V6ci Spot Nonprrofit Kft. (sz6khelye: 2600 Yhc,Bhn Mirton utca 3., Cg.13-09-1,19906)

Vrici Hullad6lqgazdzilkoddsi Nonptofit Kft. (sz6khelye: 2600Yhc, De6kv6ri fasot2., Cg. 13-

09-1602s7)

Vdci T6r'h6 Kft. (sz6khelye: 2600Yhc,Zfinyi u. 9, Cg. 13-09-072931)

Vfci Vitosimhzs Nonptofit Kft. (sz6khelye:2600 Vdc, Kossuth utca 21., Cg. 1,3-09-063279)

valamint mindazon gaz,dasilgr t6tsas6gokra, akik a k6s6bbiekben az elismert v6llalatcsop ort tagat
Iesznek;

(a felsorolt tlrsas6gok a tovibbiakban egyiitt: Elismert V6llalatcsoport)

a kovetkez 6 csop ortszin t$ szab 6ly zatot alkotj a :

E GYSEGE S SZ ERBE ZET'6 C S OPO RT SZ INTii SZ AB ALYZATA A KOZ E RDEKO
ADAT O K MEGI SMTiRE SE RE I RAI\MJLO I GENYEK T ELJE SiT ES I RENDJ ER6L

Az tnform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6.s az inform6ci6szabadsilgrol sz6Lo 2017. 6vi CXII. torv6ny

(tov6bbiakban:Iw.) 30. $ (6) bekezd6se alapj6n, az Elismert V6llalatcsopot ketet6ben

meghatirozott csoportsztnt$ szabilyalkotisi lehet6s6g kor6ben az alilbbi szabilyzatot adom ki:

[. Feiezet
rUt"l6tto. rendelkez6sek

1.

A Szabllyzat c6lja, hogy meghatLrozza az Elismert V6llalatcsoport feladat 6s mrikod6si

kor6be tattoz6 koz6r,lekri adatok 6s koz6rdekb6l nyilv6nos adatok megismer6s6re ir6nprl6
ig6nyek teljesit6s6nek 6ltal6nos rendj6t.

A Szabillyzatban haszn6lt fogalmi meghatilroz6sok tekintet6ben az Infotv. ,,F.fteknez6
rendelkezr!,sei" kcjr6ben meghatirozottak az ir6nyad6k.



3.

Szervi 6s szemrilyi hat6ly: a Szabillyzat hat6lya kiterjed az Elismert V6llalatcsoportn6l

foglalkoztatott .,'alamennyi munkavllTal6ta, akik koz6tdekri adatot v^gy koz6rdekb6l

nyilv6no s adato t tartalmaz6 adatkezel6s t 6s adatfeld olgoz6st v6geznek.

4.

Tfugyihatlly e Szabilyzat rendelkez6seit kell alkalmazni a kovetkez6 adatok ig6nyl6s6re:

az Elismert V6li:rlatcsoport kezel6s6ben I6v6 koz6rdekfi adatok, koz6tdekb6l nyilv6nos

adatok. valamint

Elismett V6llalatc,soport munkavlllalotnak esedegesen koz6rdekb6l nyilv6nosnak min6siil6
adatai (a tovibbiakban egyiitt koz6rdek6 adat).

Az Infow. 27.S (8) bekezd6se 6rtelm6ben e Szab|lyzat rendelkez6sei nem alkalmazand6k a

kozhitelri nyivintart6sb6l tot6n6 - kiilon torv6nyben szabillyozott - adatszolg6ltatS,sta.

II. Fejezet
A kciz6tdekii adatig6nyl6sek teljesit6s6nek elidrdsi rendie

5.

A koz6rdekfi ada.t megismer6s e t6nt birki - sz6ban, r6sban, telefaxon vagy elektronikus
6ton - nyujthat tre ig6nyt.

A.z Eiismert \'6llalatcsoport tag1athoz cknzett koz6rdekri adatokkal kapcsolatos

megkeres6seket az adott t6rsasSg igyvezet5je gondozza, teljesitt Amennyiben az adott
tirsas6gt6l gazda:;6g7-p6nzigyr adatot k6mek, agy a gazdasigq-p6nzigyi koz6tdekri adatok

kiadis6nak teljesit6se az Elismert V6llalatcsoport uralkod6 tzgtra p6nzigyr vezet6j1nek

el6k6szit6s6vel az, adott t6tsas6g igyvezet6j6nek a feladata. Az adminisztrzdv jellegd

feladatokat (pl.: leiris, f6nym5,sol6s, adat 6talal<rtas) az admirisztr6totok v6.gzrk. A kilelolt
felel6sok onmaguk feladatelliltisa mellett m6s munkavillalot kiv6teles (pl.: adatk6r6s

osszetetts6ge, 6rtelmezhet5s6ge) esetben vonhatnak be a folyamatba. Az ek6ppen kijelolt
felel6sok t6voll6te eset6n az 6ltal6nos helyettesit6si szab6lyok az tinyad6ak.
A koz6rdekfi adatok szolgilr:atilsira az 5. (2) alpontban megjelolt vezet6 vagy kiv6telesen

mis munkav6llali a k6relmet halad6ktalanul koteles megvizsg6lni teljesithet6s6g

szempontjib6l az al6bbi kit6telek szerint:

- a k6rt adat tekintet6ben a megkeresett t|tsasigadatkezel6nek min6stil e,

- az ig6nyelt adatok pontosan beazonosithat6ak e,

- 
^z 

ig6nyelt adatok koz6rdekri adatnak min6siilnek e,

- megtal6lhat6ak e a honlapon,

(1)

Q)

(r,)



- ^z adatsz'clg|ltatis teljesit6s6nek van e; illetve el6zetes becsl6s szerint mi 
^

kcilts6gkihat6sa.

(4) A dont6s m<:gbozatal6ra ir6n1'ul6 elj6r6s sorin k6szitett vagy rogzitett, a dont6s

megalapozis|t szolg6l6 adat a keletkez6s6t6l sz6mitott 10 6vrg nem nyilv6nos. Ezen

adatok megisrner6s6t az azt kezel6 szerv az Itv. 27.\ (5) bekezd6s6ben foglaltakra

tekinte ttel eng<'-d6ly ezi.

(5) Ha a k6rt adatot flem az Elismert v6llalatcsop orr tag1 kezeli, de tudom6s a van r6la, hogy

az adatkezel6 az Elismert v6llalatcsoport m6sik tagja, :6gy a k6relmet a torv6ny elt6r6
rendelkez6se Li6ny6ban - legk6s6bb nyolc munkanapon belul meg kell ki.ildeni az

Elismert v6llalatcsopott m6sik tagtr5hoz, ak6relmez6 egyidejfi 6rtesit6se mellett.

(6) Ha az tg6nyb6l nem 6llapithat6 meg a teljesit6shez sziiks6ges tov6bbi rnfotrrrici6k, az

ig6nyl6t meg kell keresni ezek p6tl6sa 6rdek6ben.

(7) Ha aklreLmez(i nem tudja a k6rt adatot pontosan megjelolni, az Elismert villalatcsoport
taga - amennyiben lehets6ges - koteles segits6get ny'ujtani.

(8) Amennyiben olyan adat megismer6s6re ir6nyrrl ^z ig6ny, amelyet az Elismett
v6llalatcsop ort l.^gJ^ a honlapjin mfu kozz|tett - ^ 

fellelhet6s6get is ide6rtve -, az ig6nyl6t
en6l tijlkoztat:i kell. Az ig6ny teljesithet6 az adatot tartalmaz6 nyilvinos for6s
megjelol6s6vel is.

Ez nem mentes.ld az Elismert villalatcsopott tagJat az adatszolglltat6s kotelezetts6ge a161.

(9) A sz6ban el6ter;esztett ig6nyt akkor lehet sz6ban teljesiteni, ha

a) az iglnyek adat - Elismert v6llalatcsoport kiadmdnyaiban, honlapj6n vagy m6s

m6don jogszerfen - m6r nyilv6nossigra kerrilt;

b) az rg6ny az Elismet v6llalatcsoport tag6nak tev6kenys6gi kcir6re, az alkalmazott

logszab|lyokravonatkoz66ltal6nostSllkoztatissalteliesithet5;

.) az ig6nyl,5 sz6bank1i a v6laszt, illetve az szLmira kiel6git6;

(10) A sz6beli ig6nyr6l feljegyzl.st kell k6sziteri 6s az ig6nyl6t lehet6leg m6r az tg6ny

el6terleszt6.sekor nyilatkoztatni kell a 7. pont (3) bekezd6s6ben foglaltakr6l.
(11) Ha az ig6nyl6 sz6beli tlj6koztatist k6r, akkor ennek megtort6nt6r6l az iratok kozt

f eljegy z6.st kell kdsziteni.

(12) A (9) a) pont szerinti sz6beli ig6.ny a k6rt dokumentum - faxon, illetve

elektronikus doliumentumban tort6n6 - megkiild6s6vel is teljesithet6. Az elkiiid6s

bizonylat6t meg kell 6izn.

6.

(1) Az adattg6nyllsneh koz6rthet6 formiban 6s - amennyiben az arilnytalan kolts6ggelnem jir
- az ig6lryl6 6ltal kiv6nt technikai eszkozzel, illetve m6don kell eleget tenri. Az adatig6nyl6st
nem lehet elutasitani arn val6 hivatkoz6ssal, hogy annzk koz6rthet6 form6ban nem lehet
eleget tenni. Ha a k6rt adatot kor6bban m6r elektronikus form|ban nytTvinoss6gra hozt6k, az

ig6ny teliesithet6 az adatot tattabnaz6 nyilv6nos forr6s megjelol6s6vel is. Az adattg6nyl6st nem



lehet elutasitari arra val6 hivatkozilssal, hogy annak koz6rthet6 form6ban nem lehet eleget
tenni.

(2) Az Elismett V6llalatcsoport t^gJai a k6relmeket az adatokba r.al6 betekintds lehet6v6 t6tel6vel

is teljesitheti.

(3) A betekint6sre Elsmert Vdllalatcsoport adott tag6nak helyis€g6ben, munkaid5ben, lehet6leg

az 'rgelryl6vel el5zetesen egyeztetett id6pontban keriilhet sor. Betekint6s eset6n az ig6nyI6 az

adatokr6l fe[1egyz6.st k6szithet, illetve az adatokr6l m6solatot k6rhet. Ennek megtort6nt6r6l az

iratok kozt feliegyz6st kell k6sziteni.

$) Ha a koz6rdek6 aclztot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 6ltal logszab|ly szerint meg nem

ismerhet6 adatot is tarfaknaz, illewe m6s szem6ly jogait a megismer6s s6rten6, az tg6ny teljesit6se

sor6n ezen adatot felisrnerhetetlenn6 kell tenni.

7.

(1) Jelent6s terjedelmri misolat k6szit6s6vel vagy az adat irj, min6s6gileg m6s adat el66lltt6s6t

eredm6nyez6 6talal<tt6s6val osszefiigg6sben felmeriilt, kolts6ggel ar6nyos t6rit6s k6rhet6, melynek

osszeg6t az ig6nyl6 k6r6s6re el6re kozolni kell.

Az Infow. szerinti adatig6nyl6sek teljesit6sekor az 617and6 adaw6delmi biztosi 6s hat6s6gi

gyakorlat 6rtelm6ben nr6sol6si kolts6g alatt kiz6t6lag az anyagkolts6g vehet6 frgyelembe, a

munkadij az energlakolts6g az amoriz6ci6 figyeimen kiviil hagyand6, tov6bb6, a kisterjedelmri

m6,solatok ig6nyl6s6n6l lehet6s6g szednt el kell tekinteni a kolts6gt6rit6s meg6llapitilsitol. A
dokumentumok anonimizll6sa a m6sol6ssal kapcsolatban felmeriilt kolts6gnek min6siil. Azonban

ahogy zz ,,egyszer(r" m6solat eset6ben, :6gy az anonimizilltm m6solat eset6ben is a kolts6g fogalma

szriken 6rtelmezend6.

A m6sol6s kolts6ge teh6taz Infotv. 6rtelm6ben csak alacsonyabb lehet, mint apiaci 6r, mert sem

|ltaISnos forgalmi ad6t, sem munkadijat, enetgiakolts6get, amortsz6ci6s elemeket nem

tartalmazhat.

Q) A kolts6gt6rit6s pontos osszeg6t az Elismert V6llalatcsoport t^gJ ^z adatszolgiltat6st
megel6z6en koteles meghat|tozni. A kolts6gt6rit6s osszeg6t 6s megfizet6s6nek m6dj6t az rg6ny

k6zhezv6tel6t kovet5 15 napon belii{ kell kozolni az tg6nyl6vel. Ha a kolts6gek ezen id6n beliil
csak becsiilhet6ek, rigy err<51 a t6nyr6I, 6.s a sz6mit6,s m6dszer6r6l kell tijlkoztat:i az rg6nyl6t. Ha

a kolts6gt6rit6s m6t6k6nek megilllapitilsa sor6n figyelembe vehet6 kolts6gelemeket 6s azok

legmagasabb m6rt6k6t, valamint a m6solatk6nt ig6nyelt dokumentum jelent5s terjedelm6nek

megillapitasa sor6n alkahnazand6 szempontokat jogszab6ly hat6rozza meg, rigy ennek

alkalmaz6s6t6l nem lehet elr,ekinteni.

(3) Az ig6nyl6t6l egy6rtelmri n',,Iatkozatot kell k6rni a tekintetben, hogy a kolts6gek ismeret6ben

fenntar\a vagy m6dositja k6telm6t. Amennyiben a kolts6gek megt6rit6s6t nem villlalja, kozolrri
kell, hogy az iglnyelt adatckr6l csak olyan formiban 6s m6don kaphat t6j6koztat6st, amely

kolts6gek n6lkiil telj esithet6 (pl. :iratb etekint6s)



8.

(1) A kalkul6ci6s s6ma, a kalkul6ci6s kcilts6gt6nyez6ktartakna

I(olts6ghely szempontj6b6l az adott t6rsas6g 
"gy 

szewezetj. egys6gk6nt mrikodik. A kalkul6ci6

fajtiit tekintve az el5kalkuLl 6ci6t alkalmazza.

A kolts6gt6rit6s meghatirozt.sa sor6n'u6nyit6si kolts6gek elsz6molas6ra nem keril sor.

Az al6bbt kalkul6ci6s s6ma szerintt r6.szletez6.sben kell az onkolts6get kisz6molni:

a) szem6lyi iuttat6sol<
b) anyagkolts69

.) kcjzvetlen onkolts69 osszesen

Szem6lyi juttat6sk6nt kell figyelembe venni a tev6kenys6g 6rdek6ben felmeriilt alapilletm6nyeket

6s egy6b kotelez6 p6d6kokat.

Az el5kalkul6ci6ban a szolgiltat6st v6.gz6k (5.(2) alpont)aktu6lis szem6lyi )uttat6sainak az egy

6r6ra es6 osszeg6nek a 4C'o/o-6t kell feltiintetm.

Az anyagkolts6g tartalmazza a m6sol6si, 6talakit6sr, rin. anonimiz6lilsi,Ieir6si tev6kenys6g p^pt,
szimitilstechnikai, energia felh aszn6l6,sr kalkulilt kolts6g6t.

9.

(1) Az onkolts6gsz 6mitis m6dszere, sz6mszer(t kalkul6ci6

Az onkolts6.gszimit6s m6dszere az az elj6r6s, amelynek segits6g6vel az onkolts6.gsz6rrlitds tirgy6vJ
szolg6l6 kalkul6ci6s s6m,iban a kolts6geket el lehet sz6molni, 6s fiigg a szolg6ltat6s jelleg6t6l,

saj6toss6gait6l.

Az Elismet Y|llalatcso['ort el5kalkul6ci6t alkabnaz. Az el6kalkul6ci6 
^z 

a m(rszal<t-gazdas5,g7

tev6kenys6g, amellyel a te:v6kenys 6.9, a szolg6ltat'is megkezd6se el6tt a szetvezet meghatirozza az

6rv6nyben l6v6 6nk 6s dijt6telek, valamint a szem6lyi jellegrl r6fordit6sok figyelembe v6tel6vel a
szolg6ltztds terv szerintr onkolts6g6t. Alapvet6en kolts6gkigyfijt6sen alapul6 m6dszer keriil
alkalmazdsra, de a tev6kenys6gjelleg6t6l fiigg6en a m6dszer villtoztathat6.

@ A koz6tdekri adatszolg|Itztzshoz kapcsol6d6an 
^z 

al6bbiak szerint kell megitlapitant a

kolts6gt6rit6s osszeg6t:

Az adatok meghatarozott szempontok szerintt el66lhtas6nak, csoportosit6s6nak, lefu6s6nak,

f6ny m6sol6s6nak kolts 6ge :

a) Szem6lyi juttat6sok

a.a) az 6ltal6nos jellegf adatok kigyfijt6s6t v6gz6 szem6ly(ek) r'ek az egy munka6 r6ra es6

illetm6nye: 1904.- Ft



a.b) az 6ltal6nos jellegfi adatok adminrszttS,ci6jitv6.gz6 szem6ly(ek)nekaz egy

munka6r6ra es6 illetm 6ny e: 326. -F t

a.c) a gazdas6gi jelleg{i adatok kikeres6s6t, el6k6szit6s6t v6.gz6 szem6ly(ek) nek az egy

munka6r6ra es6 illetrn 6nye: 1, 428.-F t

a.d) a gazdas6gi jt:llegri adatok adminisztr6ci6j6tv6.gz6 szem6lye(ek)nek az egy

munka6r6ra es6 illetm 6nye: 326.-F t

A kolts6g meghataroz,Lsa: a feladat elv6gz6.s6ben r6sztvev6k a)) pontban feltiintetett mwka6r6ra
es6 illetm6ny6nek valamint a koz6rdekfi adatszolg6ltat6sn forditott munkapercek (akk6ppen,

hogy minden megkezdett negyed6ra 15 petck6nt keriil elsz6mol6sra) szorzata.

b) Anyagkolts6g

A m6sol6s, leitils anyagkolts6ge: 20 Ft/oldal

.) I(ozveden kolts6g ij,sszesefl= kolts6gt6rit6s cisszege

A tev6kenys6gte forditott munkapercek 6s elk6sziilt oldalsz6mok alapjln az a) -b)

pontokban meghatirozcrtt kolts6gek osszege.

Q) At onkolts6gsz 6mit6s dokument6lilsinak rendje

Az adatok meghat|roz:ott szempontok szerinti kig)"ujt6s6tv6.gz6 szem6ly(ek) munkaid6

r6,fordtt6s6t

- 6ltal6nos jellegfi adatszolg6ltatilsni| az elismett V6llalatcsoport gazdasilgpigazgatoja,
- gazdasigr jellegu aclatszolgfltatisn|l az igyvezet6 rgazgato
igazolja.

A kolts6gt6rit6s osszegtit a jelen szabillyzat mell6klet6t k6pez6 ,,Blsz6mol6 iv"-en kell

meg6llapitani.



Az el6z6ek szerint kisz6mitott kolts6gt6rit6st az adatok el66l\tilsa utin, de azoknak a

k6reImez6 r6.sz6re tort6n6 6tad6s e16tt, k6szp 6nzfizet6si sz6mfa alapjiln kell megfizettetni.

(4) A kolts6gek nyilv6:n tart6sa, gy6j t6se, a kolts6gsz6 rnitS,s bizonylatai

A z E lismett V6llal,atcs op ort koz6rdek6 adatsz o lgilltatilshoz kapcsol6 d6d onkolts6g

kisz6mitS'sihoz a9. (2) alpontban meghatirozott dolgoz6k b6rkolts6geiaz alapadatok. A

kolts6gek tytlvilntartilsa az elismert V6llalatcsopoft dolgoz6nk6nttb6rsz6rnfeit6si

nytlv 6ntart6 rendsz er6b en tort6nik.

Az anyagkolts6g a tev6keny6gbezhasznllt eszkozciket (f6nym6sol6, nyomtat6,

sz6mit6g6p,p^pn stb) 6s az elv6.gz6s6hez sziiks6ges energiakolts6geket 6rint5 f6koni'vr

sz6ml6k 6.rt6kadavi alapi6n keriil meghatAroz6sra, figyelembe v6ve a tev6kenys6g id5 6s

helysziiks6glet6t.

A jelen szabillyzatban meg6llapitott kolts6gt6rit6s m6rt6k6t minden 6vben feliil kell vizsg1hi,
6s a szriks6ges m6rt6kben korrigiLni. Ev kozben tort6n5 jelent6s v6ltoz6s eset6n a kolts6gt6rit6s
6s kozben is m6dos(that6. A m6dositis folyamatban l6v6 ig6ny teliesit6se eset6n, illerve m6r
teljesitett adatszolglltatishoz kapcsol6d6an, visszamen5legese nem 6w6nyesithet6.

10.

(1) A koz6rdekri adat megismer6s 6re uiny:i,o ig6nynek az'rglny tudom6s6n ittashtkovet6

legrovidebb id6 alatt,legfeljebb azonban 15 napon beliil kell leget tenni. Jelent6s

teriedelmri, nagyszSm.6a.datravonatkoz6 adatg6nyl6s eset6n ahat6id,615 nappal

meghosszabbithat6 azIw.29 $ (2) bekezd6se szerint.

Q) A, ig6ny teljesit6s6nek megtagad6s6r6l, annak indokaival, valamint az ig6nyt6t e torv6ny
alapi6n megillet6 jogorvoslati lehet6s6gekr6Ival6 tajlkoztatassal egyiitt, az ig6ny be6rkez6s6t
kcivet5 15 napon beliil ir6sban 6rtesiteni kell az tg6nyl6t.

Az ig6ny teljesit6s6t akkor is meg kell tagadni,ha az ig6ny nem egy6rtelmri,6s az ig6nyl6 azt
kiilon felhiv6s ellen6re sem egy6rtelmff sitette, pontositotta.



Elutasit6si indok az is,ha az adat ak6rt formiban nem l6tezik vagy nincs az Elismert

V6llalatcsoportta,gS6nak kezel6s6ben (6rwe ez alattaztis, hogyha az adatotvalamely

mriveletekkel, cselekv6ssel/igy kiilonosen sz6mitzs,6rtelmez6s, cisszehasonlit6s/kellene

m6s adatokb6l l6tr:ehozni).

(3) Amennyiben az ig6nyl6 az ig|nyben elektronikus levelez6si cim6t is kozolte, akkor

elektronikus riton .is 6rtesiteni kell. az ig6ny teljesit6s6nek meg!agad5,s6r6l.

(4) Akoz6rdekri adat megismer6se tr6'nttig6ny teljesit6s6nek megtagad6sa esetrin av6lasznak

a Iw.31.$-6ban melghat6rozottak szerinti bir6s6gr jogorvoslatravonatkoz6 tij6koztatdstts

tartalmazria kell.

(5) A koz6rdekfi adat rnegismer6s e lr6ntt ig6ny teljesit6se nem tagadhato meg azlrt, mert 
^

nem magyar anyany'elvri ig6nyl6 az'tgeny6t anyanyelv6n v^gy 
^z 

alt^l^ lrtett m6s nyelven

fogalmazza meg.

(1) Az Elismert V6Jlalatcsoportakozz6tett adatok megismer6s6tszemllyazonosit6 adatok
kozl6s6hez nem kotheti. Az elektronikusan kozzltett koz6rdekff adttokhoz tort6n6

hozz6f6r6.s biztc,sit6s6hoz szem6lyes adat csak annyiban kezelhet6, amennyrben az

technikailag elengedhetedeniil sziiks6ges, a szemrSlyes adatokat ezt kovet6en

halad6ktalanul tc,rolni kell.

Q) A. ig6nyl6 adzttp;6nyl6.shez kapcsol6d6 szem6lyes adatai csak annyiban kezelhet6k,
amennyiben az, a:z rg6ny teljesit6s6hez - bele6rtve az esedeges kolts6gek megfizet6s6t

is - elengedhetedr:nii{ sziiks6ges. Az tgeny teljesit6s6t, illet6leg a kolts6gek

megfizet6s6t kovet6en az rg6nyl6 szem6lyes adatuthaladlktalanul torolni kell.,

tl.



III. Kdz6rdekri adatok kdzzftltele
Elektronikus kiizz6t6tel

12.

(1) Az Elismert v6liaiatcsoport tagat a feladatkcjrdkbe tafioz6 iigyekben kcjtelesek
el5segiteni 6s biztositani a kozv6lem6ny pontos 6s gyors t6j6koztat6s6t.

Q) At Infotv' altrpiiln kcitelez6en kozz6teend,5 koz6rdekri adatokat internetes honlapon,digil{[5 form:iban, b6rl<t sz6m6ta, szemllyazonositd,s n6lkril, korlhtozkstol mentesen,
kinyomtathat6 6s r6szleteiben is adarveszt6s 6s -torzul6s n6lkiil kim6solhato m6don, abetekint6s, a I'etcilt6s, a nyomtat6,s, a kim6solis 6s a h6l6zatt adati,tvitelszempontj6b6l is
dii mentes en kell hozzS,flrhet6v6 tenni (a tov6bbiakban: elektronikus kozz6t6tel).

Q) A' Elismert v6llalatcsop ort tag;yai a tev6kenys6grikhoz kapcsol6d5 
^n ^z Infotv. 1..mell6klet szerjnti 6ltal6nos k6zz6t6teh listdban 

^"ghut^roton adatoka t az T.mell6kietben
fogialtak szeriet k6 zz6teszik a www.vach olding. hu ho.rlrporr.

(4) A tagv6llalatvezet6k akozz6teend6 adatokat aY6civ6rorr"lles zt6 Kft.6ltal kiyelaltszem6lynek tav5bbiti]., amely gondoskodik az adatokhonlapon val6k6zz6.tetel6r5l, 6sanol,hogy egy6rtelmf legyen iz,hogy az egyeskozzltettkSz6rdekri adatok metyiktagv|lTalatt6lsz6,rmaznak,illerve-.tlik"vJnatkoznak.
(5) A tagv6ilalatol< vezet6igondoskod nik uka"zet6teli ristakon szerepl5 adatok pontos,naprak'sz 6s lblyamatosk6zz6t6tel6.r6l, aYilcivdrosfejles zt6 Kft.altal kijelolt szem6lynekval6 megkiild6s6r6l.
(6) Jogszab6ly egyes ilgazatokra, a kozfelad.atot eirhto szervtipusra vonatkoz6an

meghatirozhat egy6b k6zz6teend6 adatokat(a tov6bbiakban: ktilcincj skozz6t6teii lista)

IV. Fejezet

Statisztika i adatgyiiit6s a kriz6rdelcii adatig6nyl6sek6l

Az Iw. Szerint teljes:itend6 6ves jelent6 shez a
esedeges elutasit6sr6l annak indokaival egyiirtt
tag;1ai tAj6koztzg6k az uralkod o tag r6sz6r6l

13.

koz6rdekri adat megismer6se irdnti k6relrnekr6l, az
(Itv.30 $ (3) bekezd6se) az Elismert V6llalatcsoport
kijelolt szem6lyt, mint adatv6delmi felel5st. Az
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elutasitott k6relmekr6l, valamint az elutasit6sok

az abban foglaltakrol minden 6vben januSr 31-ig

indokair6l az adatkezel6 nylvlntartist vezet, 6s

r6j6ko ztatja a H at6 s6go t.

V. Fejezet

Zht6 tetdelkez6sek

14.

Jeien Szab6lyzat rende'lkezlseit 2015. november 1. napi6t6l hatdlyos 6s kell alkaTrnaznt azzal,hogy
az e t|rgykorben az Elismert V6llalatcsoport b6tmely tagtr6n6l kor6bban kiadott valamennyi
s zab ily zat illetve v ez e1.6r uta siti s ugy an ez en id6b en hat6ly 6t ve s z ti.

15.

Jelen szabilyzatot atz Elismert V6llalatcsoport tzgatnzk munkav6llal6ival ismertetni kell
munka6tekezletek ker et6ben.

Jelen Szab6lyzathat6lycrsul6s6t az Elismert V6llalatcsoport cisszes igyvezet6jlnek figyelemmel kell
kovetnie, ide6rwe, az esetleges jogszabilIyr villtoz6sok lekovet6seit, a Nemzeti Adaw6delmi 6s

Informici6szabads6g l{at6s6g kialakitott 6ll6spontjainak megfontolilsilt, mint elt6r6 v6lem6ny

kn6nyibzn felt6telezett legjobb gyakorlatot, valamint a technikai fejl6d6s 6ltal a k6s5bbiekben
megnyitott 6s az Elisnrcrt YilTalatcsoport iltal kivitelezett, bevezetett rij lehet6s6geket is (pl.
esedeges k6pkapcsolat az ig6nyl6 6s az adatkezel5 kozott). A v6ltoztat6s jelen Szab6lyzat
6venk6nti rendszetes feliilvizsg6latzn tiI, halad6ktalanul jelezni kell az Elismert V6llalatcsoport
uralkod6 tagtrilnak.

Jelen szabLlyzat 6 db eredeti p6ldinyban, mell6klettel egyiitt 72 szlmozott oldalon ftiv6tel az els6

oldalt) k6sziilt. Amennyr.ben a jov6ben tovibbi gazdasl,gp t6tsas6,g is az ElismertYillfalatcsoport

L6.

17.

10



r6szes6v6 v6lik, r6szukre eg1l, hiteles m6solatot kell el66llitatia az Elismert V6llalatcsoport

uralkod6 tag6nak.

Az eredeti p6ld6nyok 6rz6si helye:

1,.-2. p6Id6ny:Y6ci V6rosfejleszt6 SzoIg6kat6 l(orl6tolt Felel6ss6giiT6rsas6g iigyvezet6j6nek V6c,

Kozt6rsas6g u.34. szim alattt todija

3. p6ldiny: Vici Sport Kozhasznu nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi T6rsas6gngyvezet6j6nek Vic,
B6nM6tton u.3. sz6rn alatirodija

4. p6ld6ny: Vici Vrirosim6zs Nonprofit Kod6tolt Felel6ss6gri T|rsasig igyvezet6llnek V6c,

Kossuth w.27. sz6m alatttrodfila

5. p6ld6ny: Y6ci T6,rh6szoIgilltatisi Kod6tolt Felel6ss6gri T6rsasSg igyvezet6jlnek V6c, Zrnyi
u.9. szdm alatn lrod6'3

6. p6ld6ny a Y6ci l{ullad6kgazd6lkod6si Kotl6tolt Felel6ss6gf Tirsasl.g igyvezet6j6nek V6c,

De61<tr6ri fasor 2. sz6m alattt iod61a, amikort6l e tdtsas6g az Elismert V6llalatcsop ort r6.sz Lesz.

Ydc,2015.77.07

igyvezet6

V6ci Vdros fe jles zt6 Szolg6ltat6

Korldtolt Felel6ss6gii T fus ashg
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