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t. Cél:

Jelen belső szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi cxll, törvény (a továbbiakban: lnfotv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok

takarékosabb működéséről 52óló 2oo9. évi CXXll. törVény (a továbbiakban: Kgt,}, Valamint 3

közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXL|ll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseivel

összhangban és azok végrehajtási rendeleteire figyelemmel biztosítsa a Társaság közzétételi rendjét,

továbbá meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

folyamatát.

2. A szabályzat hatálya

2.1. ldőbeli hatóly: Jelen belső szabályzatot az ügwezető igazgató helyezi hatályba és mindaddig

hatályban marad, amíg azt az ügwezető igazgató hatályon kívül nem helyezi, illeWe amíg a Társaság
jogerősen joButód nélkül meg nem szűnik.

2.2, Személyi hatály: A szabályzat személyi hatálya a Társaság valamennyi munkavállalójára és vezető

tisztségviselőjére kiterjed.

2.3, Tórgyi hatály: A jelen belső szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által kezelt valamennyi,

közzétételre szánt adatra.

3. Hivatkozások:

,2o7!. évi cXlt. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (lnfotv.)

- 2oo9. éVi cxxll. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társasá8ok takarékosabb működéséről
(Kct.)

- 2015. évi cxllll. törvény a közbeszerzésekről (Kbt,) E 2009. éVi cLV. törvény a minősített adat

védelméről (Mavw.)

- 30L/2or6, (lX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért me8állapítható

kóltségtérítés mértékéről

4, Meghatározások:

Alapíto: Csömör Nagyközsé8 Önkormányzata

közérdekű adot: az állami feladatot, Valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefúggésben 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 szerz6désekre Vonatkozó adat (az lnfotv.

meghatározása alapján}

közérdekből nyilvános adot: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánossáBra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
eIrendeli (az lnfotv, meghatározása alapján)
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köztulajdonban áltó gazdasógi társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam,

költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön va8y együttesen számíwa többségi befolyással

rendelkezik (a K8t. meghatározása aIapján)

köLzététe!: az lnfotv,-ben meghatározott elektronikus közzététel (a Kgt. meghatározása aIapján)

5. A szabályzat tartalma

5,7. A köaérdekű odotigénylés: Az lnfotv. 26. § (1) bekezdése alapján az állami feladatot, Valamint a

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot el|átó szervnek lehetővé kell tennie - a törVényben
me8határozott kivételekkel - a kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat erre

irányuló igény alapján való megismerését, Mivel a Társaság az lnfotv. 26. § (1) bekezdése értelmében
közfeladatot ellátó szervnek minősül, biztosítania kell a közérdekű adatok megismerését és

közzétételét, ennek szabályait a jelen szabályzat rögzíti.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett közérdekű adatigénylé5ről jegyzőkönyvet szükséges felvenni, amely
tartalmázza a közérdekű adatigénylé5 Társaságoz érkezésének napját, á közérdekű adatigénylő nevét
elérhetősé8ét és a közérdekű adatigénylés tár8yát. A je8yzőkönyvet a társasá8 Vezető tisztségviselője

készíti és tárolja, me8őrzéséről gondoskodill. A közérdekból nyilvános adatok megismerésére a
közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Társaság azokat az írásban vagy elektronikus úton benyújtott megkereséseket, kérelmeket tekinti
közérdekű adat megismerése iránti igénynek, amelyekből azok tartalma alapján a közérdekű

adatigénylésre irányuló jelleg egyértelműen rnegállapítható.

5.1.1. A Tórsasághoz beérkezett közérdekű odotigénylés kezelésének eljárásrendje: A Társasághoz

érkezett közérdekű adat megismerésére Vonatkozó adatigénylést az ügyvezető igazgató annak
Társasághoz érkezését követő 5 (öt) munkanapon belül e-mailben megküldi a gazdasági Vezetőnek
(gazdvez@csomorsport.hu), valamint Csörnör Nagyközség Jegyzőjének (titka rsag(acsomor. hu} ,

illetve Alapító Kommunikációs osztályvezetőjének (komm Unikaciosvezeto @csomor.hu).

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó adati8ény|ésről az ügyvezető igazgató a soron következő
Felügyelőbizottsági Ülésen részletesen tájékoztatja az Alapítót.

Abban a kérdésben, hogy a Társasághoz érkezett közérdekű adatigénylés megfelel-e az lnfotv.-ben
meghatározott közérdekű adatigénylés feltételeinek , az ügyvezető igazgató dönt.

5.7.1.7. A közérdekű odotigénylés íormai íeltételeinek teljesülése: A közéídekű adatiBénylést a
Társaság formai hiányosságok miatt elutasítja, ha a közérdekű adati8énylő nem adja meB (í) a nevét,
nem természetes személy esetén a megnevezését, Valamint (ii) azt az elérhetőséget, amelyen
számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, vagy (iii) a

közérdekű adati6énylésből ezek kétséget kizáró módon nem állapíthatóak meg.

Az előző (i)-(iii) esetekben a Csömöri 5port és Szabadidő-szervezó Nonprofit Kft. a je|en szabályzat
szerinti érdemivizsgálat lefolytatása nélkül olyan Választ ad a közérdekú adatigénylőnek, amelyben
tájékoztatja, hogy a me8jelölt formai hiányosságok miatt kérelme nem teljesíthető.
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5.1.7.2.Érdemi vizsgáldt a közérdekű adatigénylés tarto!mi és formoi megfelelősége esetén:

Amennyiben az adatigénylés tartalmilag az lnfow. szerinti közérdekű adatigénylésnek minősÜl és

formailag megfelelő, a közérdekű adat megi§merésére irányuló iBényt a Társaság érdemben vizsgálja.

A közérdekű adatigénylésnek közérthető és - amennyiben ezt a Társaság aránytalan nehézség nélkÜl

teljesíteni képes - a közérdekű adatigénylő által kívánt formában, illeWe módon kell eleget tenni.

Ha a közérdekű adatigénylésben kért adat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozatalra került, a közérdekú adatigénylést a Társaság teljesítheti az igényelt közérdekű adatot
tartalmazó nyilvános forrás megielölésével is. A közérdekú adati8énylést a Társaság arra Való

hivatkozással nem utasíthatja el, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az érdemi válasz kidolgozása az üByvezető igazgató feladata és felelőssége azzal, hogy az érdemi
válaszadáshoz szükséges szakmai tartalmat az érintett szakmai szervezeti egysé8ek, illetve Alapító
érintett szakmai egységei 7 (hét} munkanapon belül kötelesek az ügyvezető igazgató részére

megadni, kivéve, ha az ü8yvezető i8az8ató ettől eltérő határidőt határoz meg. A szakmai szervezeti
e8ységek felelőssége, hogy az általuk megadott adattarta|om a közérdekú adatigénylésre adott
válaszadás időpontjában fennálló, aktuális állapotot tartalmazza, és szakmailag helytálló legyen.

5.1.1.3. Egyeztetés a Tórcosóg Alapítójóvol:

Az ügyvezető igaz$ató az érintett szakterületek bevonásáVál előkészített válaszlevél tervezetét
egyezteti a Társaság Alapítójával akként, ho8y azt a közérdekű adatigénylés beérkezéstől számított
10 (tíz) naptári napon belúl a Kommunikációs osztály közreműködésével megküldi a telepúlés
Jegyzőjének, amely a Választervet jóváhagyásra megküldi a Polgármester számára. Közérdekű

adatigénylésre csak csömör Na8yközség Ónkormányzata által jóVáhagyott Válasz küldhető ki.

A Társasá8 a közérdekű adatigénylés beérkezését köVető lehető legröVidebb idő alatt, legfeljebb
a20nban az lnfotv.-ben meghatározott 15 (tizenöt} naptári napon belül érdemi válaszi ad a köZérdekú

adatigénvlésre.

5.7.2, Költségté tés megállapításának szabályoi: A Társaság az lnfotv.-ben írtak szerint a közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban felmerúlt, jogszabályban me8határozott költségek megfizetését kéri a
közérdekű adatigénylőtől.

A Társaság az adott esetben megfizetendő költségtérítés mértékét az alábbi szempontok
(költségelemek) szerint állapítja meg:

a) az i8ényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő ré5zére történő kézbesitésének költsége,
Valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerV alaptevékenységének el|átásához

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékú igénybevételéVe| jár, az adatigénylés teljesítéséVel

összefúggő munkaerő-ráfordítás költsége.
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Az előző bekezdésben meghatározott költségelemek me8állapítható mértékét a közérdekű adat

iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (lx. 30.) Korm.

rendelet határozza meB-

Az adott esetben felmerült költség pontos összegét az ügwezető igazgató határozza meg a

hivatkozott jogszabály figyelembevételéVel, az érintett szakmai szervezeti egységek által a személyi

és dologi erőforrásokra vonatkozóan megadott tájékoztatás alapján.

Abban az esetben, ha (i} a közérdekű adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illeWe (ii) a

másolatként i8ényelt dokumentum Va8y dokumentumrész ielentős terjedelmű, (iii} illetve a

költsé8térítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott össze8et a felmerülő
költsé8íérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkászítést nem igénylő
lehetőségeiről a közérdekű adatigénylőt a Társaság úgyvezető igazgatója a közérdekű adatigénylés

beérkezését köVető 15 (tizenöt} napon belül előzetesen tájékoztatja. €bben az esetben a közérdekű

adatigénylő köteles a táiékoztatás kézhezvételét köVető 30 {harminc) napon belül nyilatkozni arról,
hogy a közérdekű adatigénylését fenntartja-e.

A tájékoztatás megtételétől a közérdekú adatigénylő nyilatkozatának a Társasághoz való

beérkezéséig terjedő időtartam a közérdekű adatigénylés teljesítésére rende|kezésre álló 15 (tizenöt)

naptári napos határidőbe nem számít be|e.

Ha a közérdekű adatigénylő a közérdekű adatigénylését a felmerülő költségekről szóló tájékoztatást
követően fenntartja, a felmerülő költsé8térítést 15 (tizenöt} napos határidőben köteles a Társaság

részére megfizetni a Társaság bankszámlájára (Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01552343-00100005}

történó átutalással vagy arra való befizetéssel. Ebben az esetben a közérdekú adatigénylést a
Társaság a költségtérítés megfizetését köVető 15 (tizenöt) napon belül teljesíti.

Amennyiben a közérdekű adatigénylő a felmerülő költségekről szóló tájékoztatást köVetően i8ényét
nem tartia fenn, vagy a felmerülő költségtérítést a megjelö|t 15 (tizenöt} napos határidőn belül nem

fizeti meg, a Társaság ú8y tekinti, hogy a közérdekű adatigénylő a közérdekű adatigénylését
visszavonta.

5.7.3. A közérdekű odatigénylés teuesítésére vonotkozó speciólis rendelkezések

Ha a közérdekű adatigénylés je|entős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak
teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szúksé8es munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az érdemi válaszadásra irányadó 15 (tizenöt) napos fenti határidő egy
alkalommal további 15 (tizenöt) nappa| me8hosszabbítható. Erről az úgyvezető igazgató a közérdekű
adatigénylőt a közérdekű adatiBénylés beérkezését követő 15 (tizenöt} napon belül tájékoztatja azzal,

hogy az érintett szakmai szervezeti e8ységek a határidőhosszabbítás szúkségessé8ét a fenti indokokra
tekintettel megíelelő ídőben kötelesek az ügyvezető igazgató részére előZetesen haladéktalanul
jelezni.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum a közérdekű adatigénylő á|tal meg nem ismerhető
adatot is tartalmaz (pl. a Mavtv. szerinti nemzeti minősített adat), a kiadandó másolaton a meg nem
ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
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5.1.4. Nyilvántartás az elutasított kérelmekről: Az elltasított közérdekú adatigénylésekről, Valamint
az elutasítások indokairól a TársasáB nyilvántartást vezet, az abban foglaltakról minden évben január

31-éiB tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi é5 lnformációszabadság Hatósá8ot (a továbbiakban:
NAlH). A nyilvántartás vezetése és a tájékoztatás NAlH felé történő továbbítása az adatvédelmi
tisztviseló feladáta,

csómör, 2018,09.27.
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