
MVH
Morodvonyvogyon-hosznoslt o Zrl

2U 2 O22. sz. v ez6rigazgat6i utasiti s
a ktiz6rdekfi adatok megismer6s6re irdnyul6 ig6nyek teliesit6s6nek rendj6r6l,

valamint a ktiz6rdekfi adatok kiizz6t6tel6r6l sz6l6 szabClyzatr6l

A Maradv6nyvaryon-hasznosft6 Zdrtkoriien Mfikod6 R6szv6nytSrsasdg (a tov6bbiakban:
MVH Zrt.) 3/2022. (01.20.) IG hatSrozattal kiadott Szervezeti 6s Miikod6si Szabdlyzata 5.

$ (6) bekezd6s b) 6s f) pontjSban, tovSbbil a 9. S (2) bekezd6sben foglalt felhatalmazds
alapjiin a kovetkez6ket rendelem el:

1.S
A Maradvdnyvagyon-hasznosft6 Zrt-n6l a koz6rdekii adatok megismerrSs6re ir6nyul6
igdnyek teljesit6s6nek rendj6t, valamint a koz6rdekfi adatok krizz6t6tel6t jelen utasitds
mell6klete szerint 6llapftom meg.

2.S
(1) |elen utasit{s az al6frds napjiin l6p hat6lyba, rendelkez6seit a hatdlyba l6p6s
napjiit6l kell alkalmazni.

(2) felen szabdlyzatban nem szabdlyozott k6rd6sekben a kapcsol6d6 hatdlyos
jogszabdlyok vonatkoz6 el1irisai szerint kell eljdrni.

Budapest, 2022. 6prilis 08.

dr. Csern6k Ibolya Vi169
elnok-vez6rigazgat6
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I. feiezet
Arrnulruos RENDELKEzESEK

Aszabillyzat c6lia
1.S

felen szabAlyzat c6lja, hogy az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6 20LL.6vi CXII. torv6ny [a tovdbbiakban: ,,Info w.")
30. S (6) bekezd6s6ben, valamint 35. S (3) bekezd6s6ben foglalt kritelezetts6g
teljesit6se 6rdek6ben szabilyozza a Maradvdnyvagyon-hasznosit6 Zrt. (a
tov6bbiakban: ,,MVH Zrt:', ,,T6rsasfg") honlapjdn kozz6t6telre kertil6
koz6rdekfi, koz6rdekb6l nyilvdnos, az MVH Zrt. tev6kenys6g6vel osszeftigg6
adatoknak 6s az adatszolgdltatds6rt felel6s szervezeti egys6geknek a kor6t,
valamint a kozz1t6teli elj6rds 6s a koz6rdekii adatok megismer6s6re iriinyul6
egyedi ig6nyek teljesft6s6nek rendj6t.
Az MVH Zrt., mint kozfeladatot ell6t6 szerv, a feladatkor6be tartoz6 tiryekben
koteles el6segiteni 6s biztosftani a kozv6lem6ny pontos 6s gyors t6j6koztatdsdLt.

Aszabillyzat hatiilya
2.S

A szabilyzat hatdlya kiterjed az MVH Zrt. teljes mfikod6si tertilet6re 6s

valamennyi munkavdllal6j6ra.
A T6rsasilg munkaszervezet6nek vezet6i kotelesek gondoskodni arr6l, hogy az

irdnyftdsuk al6 tartoz6 munkav6llal6k megismerj6k a jelen szabAlyzat rdjuk
vonatkoz6 rendelkez6seit.

E rtelmez6 rendelkez6sek
3.S

f elen szabiilyzat alkalmaz6sdban:
a) adatfelel6s: az MVH Zrt mint kozfeladatot ellet6 szerv azon szervezeti

egys6ge, mely az elektronikus titon kotelez6en kozz6teend6 koz6rdekfi
adatot el66llitotta, illetve amelynek a mfikod6se sor6n ez az adat
keletkezetU

b) 6ltal6nos kozz6tfiteli lista: az Info tv. 1. sz. mell6klet6ben meghatdrozott,
kotelez6en kozz6teend6 adatok koztil az MVH Zrt. szewezetfre,
tev6kenys6g6re, mfikod6s6re 6s gazddlkoddsdra vonatkoz6 adatok;

c) egyedi kozz6t6teli lista: jogszabiily vary az MVH Zrt. vez6rigazgat6ia
dltal - a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informiici6szabads6g Hat6siig
v6lem6ny6nek kik6r6s6vel - meghatdrozott, tov6bbi ktitelez6en
kozz6teend6 adatkor;

d) ktiz6rdekb6l nyilv6nos adat: a koz6rdekii adat fogalma al5 nem tartoz6
minden olyan adat, amelynek nyilv6nossiigra hozatal6t,
megismerhet6s6g6t vagy hozz6f6rhet6v6 t6tel6t torv6ny koz6rdekb6l
elrendeli;

e) ktiz6rdekfi adat: az MVH Zrt. kezel6s6ben l6v6 6s tev6kenys6g6re
vonatkoz6 vagy kozfeladat6nak ell6tdsdval osszeftigg6sben keletkezett, a

szem6lyes adat fogalma al6 nem es6, biirmilyen m6don vagy formdban
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(2)

rogzitett informdci6 vary ismeret ftiggetlentil kezel6s6nek m6dj6t6l,
rin5ll6 vagy gyfijtem6nyes jelleg6t6l, lgy ktilonosen a hatdskorre,
illet6kess6gre, szervezeti fel6pft6sre, szakmai tevr5kenys6gre, annak
eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajtdkra 6s a
mfikod6st szabiiyoz6 jogszabdlyokra, valamint a gazd6lkoddsra, a

megkot<itt szerz6d6sekre vonatk oz6 adat;

0 kozz6t6teli egys6g: a kiczzfltlteli listdk szerinti adatok kozz6t6tel6nek
szerkezet6t 6s az osszefrigg1 tirgyu kozz6tett adatokat egybefoglal6
tartalmi egys6g;

g) kiiltintis kozz6t6teli lista: jogszabdly 6ltal egres dgazatokra, kozfeladatot
ell6t6 szervtipusra vonatkoz6an meghat6rozott egy6b kozz6teend6
adatok;

h) Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabadsdg Hat6sdg: a szem6lyes
adatok v6delm6hez, valamint a koz6rdekfi 6s koz6rdekb6l nllvdnos
adatok megismerr5s6hez val6 jog 6rv6nyestil6s6nek ellen6rz6s6re 6s

el6segit6s6re l6trehozott auton6m iillamigazgatisi szerv (a tov6bbiakban:
,,Hat6sdgi');

i) nyilvdnossigra hozatal: az adat bdrki szimAra tort6n6 hozzAf|rhetfvf
t6tele.

felen Szab6lyzatban haszndlt rrividft6sek alatt az aliibbi szervezeti egys6gek
6rtend6ek.

II. feiezet
A K0ZERDEK0 Es xOzEnonKBOL NyrLvANos ADAToK MEGrsMEnEsEnn

rnAuvul6 KERELMEK TEllEsirEsErurx RENDIE

A ktiz6rdekfi adat megismer6se irdnti ig6ny benyfitrisa
4.S

Koz6rdekfi adat megismer6se ir6nt sz6ban, irdsban, postai vagf elektronikus
riton b6rki ig6nyt nyrijthat be.
Koz6rdekii adat megismer6se ir6nti igEnyt sz6ban szem6lyesen az MVH Zrt.
sz6khely6n (LL22 Budapest Vdrosmajor utca 35.) lehet benytjtani.
Koz6rdekf adat megismer6se ir6nti ig6nyt frdsban az MVH Zrt. L539 Budapest,
Pf. 655. postacim6re megktildott vagy az MVH Zrt. sz6khely6n leadott lev6lben
lehet benyfjtani.
Koz6rdekfi adat megismer6se iriinti ig6nyt elektronikus riton az MYH Zrt.
info@mvhzrt.hu e-mail cfm6n kereszttil lehet benyrijtani.
A sz6ban benyfjtott ig6nyr6l az SZKO az L. sz. mell6klet szerinti ,,Ktiz6rdekfi
adat megismer6srSre ir6nyul6 ig6nybeielent6 lap"-ot veszi fel 6s azt
halad6ktalanul tov6bbitja az ITUO r6sz6re 6rkeztet6s v6gett.
Az t. sz. mellSklet szerinti ,,Ktiz6rdekfi adat megismer6s6re irdnyul6
ig6nybeielent6lap" iratmintltaz MVH Zrt. kozzlteszi a honlapjdn.
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(7)

(B)

A sz6ban, irdsban, illetve elektronikus fiton benyfjtott ig6ny k6telez6 tartalmi
eleme az ig6nyl6 nev6neh valamint el6rhet6s6g6nek megjelol6se, amelyen
szlmlra az adatig6nyl6ssel kapcsolatos bdrmely tiij6koztat6s 6s 6rtesit6s
megadhat6. Ezek hidnyiiban az MVH Zrt. az adatig6nyl6snek nem koteles eleget
tenni.
A koz6rdekb6l nyilvdnos adat megismer6s6re a k<iz6rdekfi adatok
megismer6s6re vonatkoz6 rendelkez6seket kell alkalmazni.

A ktiz6rdekii adat megismer6se irdnti ig6ny elint6z6se, felel6ss6gi rend
s.s

Az MVH Zrt.-hez biirmilyen formdban 6rkez6 koz6rdekii adat megismerr5s6re
irdnyul6 k6relmet a be6rkez6s napjdn a flG-ra kell tovdbbitani. Amennyiben az
MVH Zrt. biirmely munkat6rsdnak tudom6s6ra jut, hogy a Tdrsas6ghoz - akdr
egy6b tdrgykorfi beadv6nnyal egyiitt - koz6rdekfi adatig6nyl6s 6rkezett, arr6l
k<iteles azonnal tiij6koztatni a f lG-ot.
A f lG kijelolt munkat6rsa a k6relmet beiktatja 6s 1 munkanapon beltil tovebbftja
azSZKO r6sz6re.
A koz6rdekfi adatig6nyl6sek kezel6s6t az SZKO v1gz| amelynek vezet6je felel6s
az ig6nyl6sek hat6rid6ben tort6n6 megv6laszolSs66rt.
Az MVH Zrt. valamennyi szervezeti egys6ge kriteles k<izremfikodni az
adatig6nyl6ssel kapcsolatos tigrint6z6sben.
Az SZKO kijelolt munkatdrsa a k6relmet halad6ktalanul megvizsgiilja abb6l a
szempontb6l, hogy

a) tartalmazza-e a k6relem teljesit6s6hez sztiks6ges adatokat (adatig6nyl6
neve, el6rhet6s6ge),

b) a megismerni kfviint adatok kore meghat6rozhat6-e,
c) a k6rt adatok az MVH Zrt.kezells6ben vannak-e,
d) a k6rt adatok koz6rdekfi vary koz6rdekb6l nyilv6nos adatnak

min6srilnek-e,
e) fenn6ll-e valamilyen olyan jogi indok, amely alapjiin a koz6rdekfi

adatig6nyl6s teljesit6s6t r6szben vagy eg6szben meg kell tagadni, illetve
az az lnf o tv. szerinti m6rl egel6st kovet6en m egtagadhat6.

Ha az adatig6nyl6s nem egy6rtelmfi, amely koriilm6ny lehetetlenn6 teszi annak
vizsg6lat6t, az SZKO kijelolt munkatdrsa frdsban felveszi a kapcsolatot az

adatk6r6vel 6s felhf vj a i g6nye pontosftdsdra.

6.S

A k6relem megvizsgdldsa, sztiks6g eset6n kieg6szit6se uten a koz6rdekfi adat
megismer6s6re irdnyul6 ig6nyben megjelolt adatszolgiiltatdsnak az MVH Zrt. az

ig6ny be6rkez6s6t ktivet6 legrtividebb id6 alatt, legfeliebb azonban 15
napon beliil tesz eleget.
Ha az adatig6nyl6s jelent6s terjedelmfi, illeWe nagyszdmri adatra vonatkozih
vary az adatig6nyl6s teljesit6se az MVH Zrt. alaptev6kenys6g6hez sztiks6ges
munkaer6forrds ar6nytalan m6rt6kii ig6nybev6tel6vel jAr, az (1) bekezd6sben
meghatdrozott hat6rid6t egy alkalommal a jogi igazgat6 15 nappal
meghosszabbithatja. Err6l az ig6nyl6t az SZKO kijelolt munkat6rsa az ig{ny
be6rkez6s6t kovet6 15 napon beltil irisban tdj6koztatja.

t1)

(z)

(3)

(4)

(s)

(6)

t1)

4

(2)



(3)

(4)
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Amennyiben a k6relemben szerepl6 adatok vagy azok egy r6sze nem az MVH
Zrt. kezel6s6ben van, az SZKO kijelolt munkatdrsa halad6ktalanul, de legk6s6bb
az ig6ny be6rkez6s6t kovet6 15 napon beltil err6l t6j6koztatja az adatig6nyl6t,
megjelolve, hogy 6ll6spontja szerint mely szervezet lehet az ad,atkezel6. Ha az
adatszolg6ltat6s teljesit6s6re illet6kes szerv nem Sllapithat6 meg, az SZKO

kijelolt munkat6rsa az adatk6r6t err6l a krirtlm6nyr6l 6rtesfti a fenti hatiirid6n
beltil.
Amennyiben a k6rt koz6rdekfi adatot az MVH Zrt. a honlapjdn mdr
nyilv6noss6gra hozta, az ig6ny teljesithet6 a kozzr6tett adat pontos
fellelhet6s696nek megj ekil6s6vel is.

7.S

Az adatokat tartalmaz6 dokumentumr6l vary dokumentumr6szr6l, annak
tdrol6si m6dj6t6l fiiggetlentil az ig6nyl6 miisolatot kaphat. Ha a kriz6rdekii
adatot tartalmaz6 dokumentum az ig6nyl6 6ltal meg nem ismerhet6 adatot is
tartalmaz, a mdsolaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenn6 kell
tenni.
Az MVH Zrt. az adatig6nyl6seket f6 szabdly szerint az adatig6nyl6k r6sz6re
ingyenesen teljesiti, ktilts6gt6rit6st nem szfmft fel. Az dltaliinos tigymenett6l
elt6r6, kiv6telesen jelent6s kolts6gvonzattal jdr6 adatig6nyl6sek eset6n a jogi
igazgat6 az lnfo W. 6s a 30L/20L6. (lX. 30.) Korm. rendelet alapji{n, az ott
meghat6rozott keretek kozott donthet a kolts6gt6rit6s meg6llapit6s6r6l.
Amennyiben az MVH Zrt. az adatigdnyl6s teljesit6s66rt kolts6gt6rit6st 6llapft
meg, annak 6sszeg6r6l az ig6ny teljesit6s6t megel6z6en az SZKO kijelolt
munkat6rsa tdj 6kozta tja az ig6nyl6t.
Az ig6nylf a (3) bekezd6s alapj6n kapott tdj6koztatls k6zhezv6tel6t kovet6 30
napon beltil nyilatkozik arr6l, hogy az ig6nyl6s6t fenntartja-e. A tdj6koztatds
megt6tel6t6l az ig6nyl6 nyilatkozatdnak az MVH Zrt.-hez val6 be6rkez6s6ig
terjed6 id6tartam az ad,atig1nyl6s teljesft6s6re rendelkez6sre 6116 hatdrid6be
nem szdmft bele. Ha az ig6nyl6 az ig|ny|t fenntartja, a kolts6gt6rit6st a jogi
igazgat6 illtal megdllapftott, legal6bb 15 napos hat6rid6ben koteles azMVHZrt.
r6sz6re megfizetni.
Az adatig6nyl6snek koz6rthet6 form6ban 6s - amennyiben ezt az MVH Zrt.
ardnytalan neh6zs6g n6lktil teljesfteni k6pes - az ig6nyl6 6ltal kfvilnt technikai
eszkozzel, illewe m6don kell eleget tenni. Az adatig6nyl6s teljesft6si m6djdr6l -
amennyiben az az ig6nyl6 6ltal k6rt m6don nem biztosfthat6 - a jogi igazgat6
dont.
Az adatig6nyl6st nem lehet elutasitani arra val6 hivatkozdssal, hogy annak
koz6rthet6 form6ban nem lehet eleget tenni.
A koz6rdekfi adat megismer6se irdnti ig6ny teljesit6se nem tagadhat6 meg az6rt,
mert a nem magyar anyanyelvii ig6nyl6 az ig6ny6t anyanyelv6n vary az Sltala
6rtett m6s nyelven fogalmazzameg.
Az adatig6nyl6 szem6lyes adatai csak annyiban kezelhet6k, amennyiben az az
ig6ny teljesft6s6hez 6s a kolts6gt6rit6s megfizet6s6hez szriks6ges. Az ig6ny
teljesit6s6t, illewe a kolts6gek megfizet6s6t kovetlen az ig6nyl6 szem6lyes
adatait halad6ktalanul torolni kell.
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A ktiz6rdekii adatig6nyl6s elutasitds
8.S

A k6relemnek az MVH Zrt. nem kclteles eleget tenni abban a r6szben, amelyben
az az azonos ig6nyl6 6ltal egy 6ven beltil benyfjtott, azonos adatkorre irdnyul6
teljesftett adatig6nyl6ssel megegyezik, felt6ve, hogr az azonos adatkorbe tartoz6
adatokban a kor6bbi k6relem teljesft6se 6taviitozirs nem dllt be.
A k6relemnek az MVH Zrt. nem koteles eleget tenni, ha az ig6nyl6 nem adja meg
a nev6t, nem term6szetes szem6ly ig6nyl6 eset6n megnevez6s6t, valamintaztaz
el6rhet6s6get, amelyen szflmira az adatig6nyl6ssel kapcsolatos b6rmely
tiij6koztatis 6s 6rtesit6s megadhat6.
Ha a k6relem megtagaddsa tekintet6ben torv6ny az MVH Zrt. m6rlegel6s6t teszi
lehet6v6, a megtagadiis alapjdt szfiken kell 6rtelmezni, 6s a koz6rdekfi adat
megismer6sre ir6nyul6 ig6ny teljesft6se kizAr6lag abban az esetben tagadhat6
meg, ha a megtagadds alapj6ul szolg6l6 kdz6rdek nagyobb sflyti a koz6rdekii
adat megismer6se ir6nyul6 ig6ny teljesft6s6hez ffiz6d6 koz6rdekn6l. A k6relem
megtagaddsa teki ntet6ben a v ez|rigazgat6 j ogo sult drinteni.
Az ig6ny teljesit6s6nek megtagad6s6r6l, annak r6szletes t6nybeli 6s jogi
indokaival, valamint az ig6nyl6t megillet6 jogorvoslati lehet6s6gekr6l val6
t6j6koztatSssal egytitt, az SZKO vezet6je azig|ny be6rkez6s6t kovet6 15 napon
beltil irdsban vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si c[m6t kozolte -
elektronikus lev6lben 6rtesfti az ig6nyl6t.
Az SZKO az elutasftott k6relmekr6l, valamint az elutasitdsok indokair6l
nyilvdntart6st vezet, 6s a t6rgy6vet krivet6 6v januilr 31-6ig titjlkoztatja a

Hat6silgot.
Az adatig6nyl6 a koz6rdekfi adatig6nyl6s elutasitdsa, az ig6ny teljesft6s6re
meg6llapitott hatdrid6 eredm6nytelen eltelte, illewe a kolts6gt6rft6s tflz6
m6rt6ke eset6n bir6sdghoz fordulhat, illewe a Hat6siig vizsgdlati eljdriisiit
kezdem6nyezheti.

III. feiezet
A KOzERDEKO ADAToK ELEKTRoNIKUS xOzzETETnTn

A kozz6teend6 adatok kti re
e.s

Az MVH Zrt., mint kozfeladatot ell6t6 szerv, a jelen szabSlyzat 2. sz.
mell6klet6ben felsorolt adatokat teszi kozz6 saj6t internetes honlapj6n, vary
amennyiben az el6rhet6, a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 Z0t5.6vi CXLIII. torv6nyben
el6irt kozz6t6teli kotelezetts6g6nek a Kozbeszerz6si Hat6s6g eld miikodtetett
Kozbeszerz6si Adatb6zis ritjdn tesz eleget. A2. sz. mell6klet tartalmazza az Info
w.37. S (1) bekezd6se szerinti ,,Altalenos kozz6t6teli lista", valamint a
koztulajdonban 5116 gazdas1gi tdrsas6gokr6l sz6l6 2OO9.6vi O(XII. ttirv6ny 6s

a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2OL5.6vi CXLIII. ttirv6ny (a tovdbbiakban egytitt:
,,Kiiltintis kozz6t6teli lista") alapjdn kozz6teend6 adatok kor6t.
Az MVH Zrt. a jelen szabiiyzat alapjdn kotelez6en kozz6teend6 koz6rdekf
adatokat internetes honlapj6n, digitalis formdban, bdrki szitmlra,
szemllyazonosftds n6lktil, korl6tozdst6l mentesen, kinyomtathat6 6s

r6szleteiben is adaweszt6s 6s torzulds n6lktil kimiisolhat6 m6don, a betekint6s,
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(3)

a letolt6s, a nyomtatds, a kim6solSs 6s a hdl6zati adatiiwitel szempontj6b6l is
dfj mentesen teszi hozzlffrhetfv 6.

Akozz6t6teli list6k 6ltal el6irt adatokat tartalmaz6 jegyz6kek, feltiletek az MVH
Zrt. honlap jin a ,,Kozirdekii adatok" hivatkoz6s alatt kenilnek elhelyez6sre.

A ktiz6rdekfi adatok kozz6t6tel6nek, helyesbit6s6nek, frissit6s6 nek 6s
eltrivolitiis6nak szabdlya i

10.s

Az MKO gondoskodik a kozz6teend6 adatoknak az adatfelel6s szervezeti
egys6gekt6l val6 risszegyfijt6s6r6l, az adatoknak az MVH Zrt. honlapj6n tort6n6
kiizz6t|tel6r6l, helyesbit6s616l, frissft6s616l 6s elt6volit6s6r6l.
A kozz6teend6 adatok honlapon tort6n6 kozzit6tele, helyesbft6se, frissft6se 6s

elt6volitiisa a koz6rdekii adatok elektronikus krizz6t6tel6re, az erys6ges
k<izadatkeres6 rendszerre, valamint a krizponti jeg5z6k adattartalmira, az
adatintegrici6ra vonatkoz6 r6szletes szabdlyokr6l sz6l6 305/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) rendelkez6seinek betart6s6val
trirt6nik.
A jelen szabAlyzat 2. sz. mell6klet6ben felsorolt adatfelel6sok k<itelesek az
dltaluk iriinyftott tertilet vonatkoz6s6ban keletkezett kozz6teend6 adatokat,
illeWe az azokban bekrivetkezett vdltoziist a 2. sz. mell6kletben akozz6teend6
adatra meghatdrozott rendszeress6ggel az MKO r6sz6re megktildeni.
A kozz6teend6 adatok tartalmi helyess6g66rt 6s az MK0 r6sz6re dtadott adatok
teljess6966rt az adatfelel6sok tartoznak felel6ss6ggel.
Az adatfelel6s koteles figrelemmel kis6rni az Sltala az MKO r6sz6re iitadott, 6s a
honlapra feltoltdtt adatok egy ez6s6g1t.
Az adatfelel6s koteles a kozz6t6telt krivet6en is folyamatosan figyelemmel
kis6rni a honlapon kozz|tea adatok pontossiig6g id6szerfis6g6t 6s
6rtelmezhet6s6g6t.
A kozz6tett koz6rdekii adatok pontatlannS, t6vess6, vagy id6szerfitlenn6 v6l6sa
eset6n, illewe ilyen koz6rdekfi adatok feltiiriisa eset6n az adatfelel6s 6llitja el6 a
helyesbftett, vagy frissitett koz6rdekfi adatokat tartalmaz6, a 9. S (1)
bekezd6s6ben szerepl6 jogszabdlyok 6ltal meghatdrozott krizz6t6teli
egys6geket, 6s azokatkozzlt|tel v6gett az MKO-nak 6tadja.
Amennyib en a kozz6t6teli lista az adat el6z6 6llapotdnak archivumban tart6s6t
irja el6, az adat frissft6se eset6n annak el6rhet6v6 t6tele a meg6rz6si id6
eltelt6ig nem sztintethet6 meg, 6s az adat mellett fel kell ttintetni az adawdltozAs
(frissit6s) t6ny6t 6s idej6t az [j 6llapot fellelhet6s6g6t, valamint feltiin6 m6don
azt, hogy az archivumban el6rhet6 adat nem id6szerfi. T6ves vagy pontatlan
adatok helyesbit6se eset6n a t6ves vagy pontatlan adat nem tehet6 el6rhet6v6
sem a honlapon, sem az egys6ges kozadatkeres6 rendszer szilmAra.
A frissitett adat rij dllapota mellett fel kell ttintetni a frissit6s t6ny6t 6s idej6t,
illetve az adatel6z6 iillapot6nak archiv 6llom6nyban val6 el6rhet6s6g6t.
Ha valamely kiSzzltett adatot el kell tdvolftani, az adatfelel6s ezt jelzi az MKO-
nah aki az adatfelel6s 6ltal megjelolt id6pontban int6zkedik az adat
eltdvolitdsiir6l.
A kdzz|t|teli lista 6ltal el6frt meg6rz6si kotelezetts6g lejiirtakor az MVH Zrt. a
kozz6tett, ktilon jogszabdlyban meghat6rozott kdzz6t6teli egys6geket Stadja a

(2)

(3)

(s)

(7)

(1)

(4)

(6)

(B)

(e)

(10)
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(1)

Korm. rendeletben meghat6rozott kozponti elektronikus jegyz6k mfikodtet6je
rEszdre.

Azegys6ges ktizadatkeres6 rendszerrel, a ktizponti elektronikus jegyz6kkel,
valamint az adatintegrdci6val kapcsolatos rendelkez6sek

11.S

Az MKO az egysflges kozadatkeres6 rendszer 6s a kozponti elektronikus jegyz1k
teljes korfis6g6nek biztositdsa c6lj6b6l bejelenti az informatikii6rt felel6s
miniszternek a kovetkez6 adatokat:

a) az MVH Zrt., mint k<izz6t6telre kotelezett neve, sz6khelye,
kapcsolattart6si adatai, a kapcsolattart6 neve, 6s el6rhet6s6gei;

b) az MVH Zrt. nyilatkozatit arra vonatkoz6an, hogy egy6b, az Infotv. 33.S
[2) bekezd6s6ben nem nevesitett krizfeladatot elliit6 szervnek min6stil.

A bejelent6s alapj6n a miniszter az MVH Zrt.-t nyilv6ntartdsba veszi, 6s

enged6lyezi szAmlra az erys6ges kcizadatkeres6 rendszerhez 6s a kozponti
elektronikus jegyz6khez val6 csatlakozdst.
Az MKO a minisztert t6j6koztatja az (1) bekezd6sben foglalt adatainak
megv6ltozds616l.
Az MKO az adatfelel6sok dltal r6sz6re 6tadott adatok alapjdn el66llftja a

kozz6tett adatokat <isszefoglal6, ktildn jogszab6lyban meghatdrozott kozz6t6teli
erys6gekre vonatkoz6, a Korm. rendelet mell6kletben meghatdrozott lefr6
adatokat.
Az MKO az t4) bekezd6s szerinti lefr6 adatokat rendszeresen frissfti, az

adatfelel6s adatszolgiiltatdsa 6s jelz6se alapjdn.
A miniszter a bejelent6s alapj6n az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocsdtja az

alkalmazds 6s az egys6ges kozadatkeres6 rendszer, illetve a kozponti
elektronikus jeryz6k kozotti adatcser6t biztosit6, a leir6 adatokra vonatkoz6
formai 6s tartalmi el6irdsokat.
Az MKO a rendelkez6s6re 6116 lefr6 adatokat a (2) bekezd6sben foglaltak szerint,
elektronikus fton folyamatosan el6rhet6v6.teszi a miniszter sz6m6ra a kozponti
elektronikus jeryz6kben 6s a kozponti adatkeres6 rendszerben val6 elhelyez6s
6rdek6ben.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)
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7. sz. melldklet

Ktiz6rdekfi adat megismer6s6re ir6nyul6
Ig6nybeielent6 lap

Aziglnyll szem6ly vagy szervezetl
neve:
levelez6si cfme:
telefonszdma:..............
fax szdma:
E-mail cime:..........

A k6rt koz6rdekii adat(ok) konkr6t megjelol6se:

Az adattovdbbftds ig6nyl6 6ltal k6rt m6dja (sz6ban / irdsban Qev6l) / elektronikus riton
(fax, e-mail) / elektronikus adathordoz6n (CD, DVD):

Az adatk6r6s id6pontja 6s m6dja

Ig6nyt felvev6 szem6ly aldfrdsa

l Adatig6nylds eset6n legaldbb a n6v 6s az el6rhet6s6g egyik formdja mindenk6pp megadand6!

9



Kozz6t6tel i I i stdk fel el 6 stikkel

ALIILANos xozzErErer,r Lrsra

I. Szervezeti, szem6lyzeti adatok

2. sz. melldklet

Adat Frissit6s Mes6rz6s Adatfelel6s

1.

A kozfeladatot elliit6 szerv hivatalos
neve, sz6khelye, postai cfme, telefon-
6s tel efaxs zlma, elektro nikus
lev6lcfme, honlapja,
[gyf6lszolgiilatdnak el6rhet6s6gei

A vdltoziisokat kovet6en
azonnal

Az el6z6 Sllapot
torlend6

marketing 6s

kommunik6ci6s
osztllyvezet6

2.

A kozfeladatot elliit6 szerv szervezeti
fel6p it6se szervezeti egys6gek
megj elol6s 6v el, az egyes szervezeti
egys6gek feladatai

A vdltozdsokat kovet6en
azonnal

Az el6z6 dllapot
torlend6

szabdlyozdsi 6s

koordin6ci6s
osztAlyvezet6

3

A kozfeladatot ell5t6 szerv vezet6inek
6s az egyes szervezeti egys6gek
vezet6inek neve, beosztdsa,
el6rhet6s6ge (telefon- 6s telefax sz{ma,
elektronikus lev6lcfme)

A vdltoz6sokat kovet6en
azonnal

Az el6z6 Sllapot
torlend6

szabdlyoz6si 6s

koordiniici6s
osztAlyvezet6

4.

A szervezeten beltil illet6kes
tigyf6lkapcs olati v ezet6 neve,
el6rhet6s6ge (telefon- 6s telefaxszAma,
elektronikus lev6lcfme) 6s az
iigyf6lfogadiisi rend

A vdltozdsokat kovet6en
azonnal

Az el6z6 iillapot
torlend6

tdrsasdgi portfoli6s 6s
kovetel6skezel6si
igazgat6,
6rt6kesft6si igazgat6,
vagyonhasznositdsi
igazgat6

10



5

A kozfeladatot elliit6 szerv ir6nyftisa,
feltigyelete vagy ellenlrzlse alatt 6116,

vagy aldrendelts6g6ben mf k<id6 miis
kozfeladatot elldt6 szervek
megnevez6se, 6s 1. pontban
meghat6rozott adatai

vdltoz6sokat kovet6en
Az el6z6 iillapot 1 6vig
archfvumban
lart6s6val

biilyoziisi 6s

naclos

6.

A kozfeladatot ell6t6 szerv tribbs6gi
tulajdoniiban 6116, illewe r6szv6tel6vel
miikrid6 gazddlkod6 szervezet neve,
sz6khelye, el6rhet6s6ge (postai cime,
Eelefon- 6s telefaxs zflma, elektronikus
lev6lcfme), tev6kenys6gi kore,
k6pvisel6j6nek neve, a k<izfeladatot
ell6t6 szerv r6szesed6s6nek m6rt6ke

A viiltozdsokat kovet6en
azonnal

Azel6z6 6llapot 16vig
archfvumban
lart6sdval

portf6li6s

7

A kozfeladatot elldt6 szerv felettes,
illetve feltigyeleti szerv6nek, hat6siigi
dont6sei tekintet6ben a fellebbez6s
elbfr6l6sdra jogosult szervnek, ennek
hi6nydban a kozfeladatot elliit6 szerv
felett torv6nyess6gi ellen6rz6st
gyakorl6 szervnek az 1. pontban
meghatdrozott adatai

v6ltozdsokat kovet6en
nnal

Az el6z6 6llapot 1 6vig
archivumban
tartds6val

biilyozdsi 6s

naclos

11



Tev6kenys6gre, miiktid6sre vonatkoz6 adatok

Adat Frissit6s Meg6rz6s Adatfelel6s

t

A kozfeladatot ell5t6 szerv feladat6t,
hateskor6t 6s alaptev6kenys6g6t
meghatdroz6, a szervre vonatkoz6
alapvet6 jogszabdlyok, kozj ogi
szervezets zabiiy oz6 eszkozok,
valamint a szervezeti 6s miikod6si
szabAlyzat vagy tigyre nd, az
adaw6delmi 6s adatbiztonsiigi
szabAlyzat hat6lyos 6s teli es szovege

A vdltozdsokat
kovet6en azonnal

Az el6z6 6llapot 1 6vig
archfvumban
tart6s6val

szab6lyoz6si 6s
koordin6ci6s
osztllyvezet6

2

Az or szAgos ill et6kess6gfi szervek,
valamint a f6vdrosi 6s megyei
kormdnyhivatal eset6ben a
kozfeladatot ell5t6 szerv feladat616l,
tev6kenys6 9616l sz6l6 t6j 6koztat6
magyar 6s angol nyelven

A v6ltoz6sokat
kovet6en azonnal

Az el6z6 dllapot
torlend6

marketing 6s
kommunik6ci6s
osztllyvezet6

3
A kozfeladatot ell5t6 szerv 6ltal
kozz6tett hirdetm6nyek, kozlem6nyek

Folyamatosan

Az el6z6 6llapot
legaldbb 1 6vig
archivumban
tartds6val

akozz|tftel t6rgya
szerint felel6s
szervezeti egys69
vezet6ie

+.

A kozfeladatot elliit6 szery 5ltal kifrt
piilydzatok szakmai leirdsa, azok
eredm6nyei 6s indokolSsuk

Folyamatosan
Az el6z6 iillapot 1 6vig
archfvumban
lart6sdval

apiiylzattirgya
szerint felel6s
szervezeti erys6g
vezet6je

5.

A kozfeladatot ell6t6 szervn6l v6gzett
alaptev6kenys6ggel kapcsolatos
vizsgSlatok, ellen6rz6sek nyilv6nos
meg6llapftSsai

A vizsgdlatr6l sz6l6

ielent6s megismer6s6t
kovet6en
halad6ktalanul

Azel6z6 dllapot 16vig
archfvumban
tartdsdval

szab6lyoz6si 6s

koordindci6s
oszt{lyvezet6
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6.

A koz6rdekii adatok megismer6s6re
ir6nyul6 ig6nyek int6z6s6nek rendje, az
illet6kes szervezeti egys6g neve,
el6rhet6s6ge, s ahol kijelol6sre keriil, az
adatv6delmi felel6s, vagy az
informdci6s jogokkal foglalkoz6
szem6ly neve

Neryed6vente
lf,z el6z6 iillapot
Itorlend6

yozdsi 6s

7

A kozfeladatot elliit6 szerv
tev6kenys6g6re vonatkoz6,
i ogszabdlyon alapul6 statisztikai
adatgyfijt6s eredm6nyei, id6beli
udltoz6suk

lNegyed6vente

I

$zel6z6 dllapot 16vig
larchivumban
ItartSsSval

I

ntrolling

vagyoni kor

B
Akozfeladatotelliit6szeryrevonatkoz6h"arto,a,;,uaivooise'
ktilonos 6s egyedi kdzzltlteh lista [<<lvet6en azonnal ltrtrtenaO t:::q]1,1'^?I I loszralyvezero
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III. Gazddlkoddsi adatok

Adat Frissft6s Meg6rz6s Adatfelel6s

A kozfeladatot ell5t6 szerv 6ves
kolts6gvet6se, szdmviteli torv6ny
szerint besz6mol6ja vagy 6ves
kolts6gvet6s besz6mol6j a

A v6ltozdsokat
kovet6en azonnal

Akdzz|tftelt kovet6 10
6vig

sz6mviteli
osztiiyvezet6 - a sajdt
v6llalati vagyon
tekintet6be,
nyilv6ntart6si
osztiiyvezet6 - a
ribizott dllami
vagyon tekintet6ben

Z

A kozfeladatot elldt6 szervn6l
foglalkoztatottak l6tsz6mdra 6s

szem6lyi juttat6saira vonatkoz6
osszesftett adatok, illetve osszesftve a

vezet6k 6s v ezet6 tiszts6gvisel6k
illetm6nye, munkab6re, 6s rendszeres
juttat6sai, valamint kolts6gt6rit6se, az
egy6b alkalmazottaknak nyfjtott
juttat6sok fajtlja 6s m6rt6ke osszesftve

Negyed6vente

A ktilon jogszabiilyban
meghat6rozott ideig, de
legaldbb 1 6vig
archfvumban tartdsdval

humdnpolitikai
osztAlyvezet6

6llamhiiztart6s p6nzeszkozei
haszn6liisd v al, az 6llamhdztart6sh oz

vagyonnal tort6n6
koddssal osszefrigg6, otmilli6

ntot el6r6 vagy azt meghalad6
drubeszerz6sre, 6pit6si

szolgdltat6s
6sre, vagyon6rt6kesft6sre,

asznositdsra, vagyon vagy
6rt6kfi jog 6tad6s6ra, valamint

drint6s
eghozataldt kdvet6

k napig

kozz6t6telt kovet6 5
bdlyozdsi 6s

os
sztAlyvezet6

ba addsra vonatkoz6

L4
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lszerz1 dlsek m egn ev ez6se (tf pu sa),
tlrgya, a szerz6d6st kot6 felek neve, a

szerzldls 6rt6ke, hat6rozott id6re
kotott szerz6d6s eset6ben annak
id6tartama, valamint az emlitett
adatok v Altozflsai, a nemzetbiztonsdgi,
illetve honv6delmi 6rdekkel
kozvetlenril osszeftigg6 beszerz6sek
adatai,6s a min6sftett adatok
kiv6tel6vel. Aszerz6d6s 6rt6ke alatt a
szerz6d6s tirgy66rt kikotott - dltalSnos
forgalmi ad6 n6lktil szdmitott -
ellenszo196ltatiist kell 6rteni, ingyenes
tigylet eset6n a vagyon piaci vagy
konyv szerinti 6rt6ke koztil a
magasabb osszeget kell figyelembe
venni. Az id6szakonk6nt visszat6r6 -
egy 6vn6l hosszabb id6tartamra kotott
- szerz6d6sekn6l az 6rt6k
kisz6mftdsakor az ellenszolgiiltatds egy
6vre szAmftott osszeg6t kell alapul
venni. Azegy kolts6gvet6si 6vben
ugyanazon szerz6d6 f6llel kotott
azonos tdrgyti szerz6d6sek 6rt6k6t
egybe kell sz6mitani

4.

Kozbeszerz6si inform6ci6k (6ves terv,
cisszegz6s az ajlnlatok elbfrdl6s 5r 61, a
megkotott szerz6d6sekr6lJ

Negyed6vente
Az el6z6 dllapot legalSbb
1 6vig archivumban
tart6sdval

szabdlyozdsi 6s

koordindci6s
osztllwezet6
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I.

xUl0r.r0s xOzzernrnu lrsrAx

A ktiztulajdonban 6116 gazdas6gi t6rsas6gok takar6kosabb mfiktid6s6r6l sz6l6 2OO9.6vi CXXII. ttirv6ny szerinti
ktizz6t6telek

Adat Frissit6s Meg6rz6s Adatfelel6s

L,

A v ezet6 tiszts6gvisel 6k, a
feltigyel6bizotts6gi tagok, a munka
torv6nykdnyv6r6l sz6l6 2012. 6vi l.
torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) 208. S-a
szerint v ezet6 6116sti munkavdllal6k,
valamint az oniil6an clgjegyz6sre vagy
a banksz6mla feletti rendelkez6sre
j ogosult munkav6llal6k
a) neve,
b) tiszts6ge vary munkak<ire,
c) munkaviszonyban dll6 szem6ly
eset6ben
ca) a munkav6llal6 r6sz6re a

munkaviszonya alapj6n kozvetlentil
vagy kozvetve nyrijtott p6nzbeli
juttatds, ezen beliil ktilon felttintewe
lalapb6r, egy6b id6b6r, teljesitm6nyb6r,

fvalamint az id,6b1r megalapoz6

lid6tartam, illewe a teljesitm6nyb6r
lmegalapoz6

j esitm6nykovetelm6nyek,

') azMt.,kollektiv szerz6d6s, illetve a
unkaszerz6d6s alapjd n jAr6 m6rt6ket

olve a munkav6llal6ra irdnyad6
illetve felmond6si id6

a kozz6t6telt
megalapoz6
j ogviszony l6tesft6s6t
kovet6 15 napon
behil, ezt kovet6en
pedig a tdrsasdgiad6-
bevallisra nyiwa 6ll6
[hatdrid6 utols6
napjiiig

akozzft|telt kovet6 2

6vig
hum6npolitikai
osztSlyvezet6
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cc) azMt.228. $ alapj6n kikotott
id6tartam 6s a kotelezetts6g
vdll al iisiinak el I en 6rt6ke,
d) a gazdasdgi tdrsasdgokr6l sz6l6
2006.6vi IV. torv6ny (a tovdbbiakban:
Gt.) 22. $ (2) bekezd6s a) pontja
szerinti jogviszony, valamint a

feliigyel6bizottsdgi tagok eset6n
da) a megbizAsidij,
db) a megbfzdsi dijon feltili egy6b

liirand6siigok,
dc) a jogviszony megsziin6se eset6n
616 p6nzbeli j uttatiisok.

2

A m6sokkal egytittesen c6gjegyz6sre
vary a bankszdmla feletti
rendelkez6sre jogosult munkaviillal6k,
valamint a munkSltat6 miikod6se
szempontjdb6l megh atAroz6

i elent6s6gfi egy6b munkavdllal6k
eset6ben a jelen tiblizat 1. pontjiinak
b)-c) pontjaiban meghat6rozott adatok.

a kozz6t6telt
megalapoz6

iogviszony l6tesft6s6t
kovet6 15 napon
beltil, ezt kovet6en
pedig a tdrsasdgiad6-
bevalldsra nyitva iill6
hatdrid6 utols6
napiiiie

akozzft|telt kovet6 2

6vig
humdnpolitikai
osztillyvezet6

3.

Az MVH Zrt. pfnzeszkozei
felhaszniiliisdval, a vagyondval tort6n6
gazd6lkod6ssal osszefigg6 - az
egyszerii kozbeszerz6si eljiir6s
6rt6khatiir 6t el6r 6 v agy azt meghal ad 6
6rt6kii - Srubeszerz6sre, 6pft6si
beruh6zdsra, szolg6ltatds
megrendel6sre, varyon6rt6kesit6sre,
uaryonhasznosit6sra, vagyon vagy
uagyoni 6rt6kfi iog dtad6s6ra, valamint

A szerz6d6s
l6trejott6t, illewe a

kozz6t6teli
kdtelezetts6g alii es6
adatokban tort6n6
vAltozAs
bekovetkez6s1t
kovet6 60 napon beltil

akozz|t|telt kovet6 2

6vig

szabdlyoziisi 6s

koordindci6s
osztllyvezet6
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koncesszi6ba ad6sra vonatkoz6
szerz6d6sek megnevez6se (tfpusa),
tArgya, a szerz6d,6st kot6 felek neve, a

szerz6d|s 6rt6ke, hatdrozott id6re
kotott szerz6d,6s eset6ben annak
id6tartama, 6s ezen adatok v6ltozdsa.

18



II. A ktizbeszerz6sekr6l sz6l6 20ls.6vi CXLIII. ttirw6ny 42.5 - 43.S szerinti kdzz6t6telek

Adat Frissit6s Meg6rz6s Adatfelel6s

1 Kozbeszerz6si terv

a terv elfogadiis6t
kovet6en
halad6ktalanul, de
legk6s6bb atlrgy|v
mdrcius 31. napiiiig

5 6vig
szabSlyoz6si 6s

koordiniici6s
osztilyvezet6

2. Kozbeszerz6si terv m6dositdsa
a terv m6dosit6s6nak
elfogaddsiit kovet6en
halad6ktalanul

A t6rgy6vet kovet6
6vre vonatkoz6
kozbeszerz6si terv
honlapon tort6n6
kdzz6t6tel6ig

szabdlyoziisi 6s

koordin6ci6s
osztfllyvezet6

3

Az el1zetes vitarendez6ssel kapcsolatos
Kbt.80. $ (2) bekezd6se szerinti
adatokat

az elflzetes
uitarendez6si k6relem
k6zhezv6tel6t
kovet6en
halad6ktalanul

szabdlyoz6si 6s

koordindci6s
osztflyvezet6

4.

A Kbt. 9.S (1) bekezd6s h)-i) pontj6nak,
valamint 12.S (1)-(5) bekezd6s6nek
alkalmazdsdval megkritott
szerz6d6seket

szerz6d6skot6st
k<ivet6en
halad6ktalanul

szabdlyozdsi 6s

koordiniici6s
osztfllyvezet6

5

A kozbeszerz6si eljir{s alapjiin
megkritott szerz6d6sek,
szerz6d6sm6dositiisok

szerz6d6skot6st,
szerz6d6s
m6dosit6s6t kovet6en
halad6ktalanul

szabiilyoziisi 6s

koordindci6s
osztAlyvezet6

6.
A r6szv6teli jelentkez6sek 6s ajdnlatok
elbirdlSsilr 6l sz6l6 osszegz6s

a r6szv6telre
felentkez6knek vagy
az ajinlattev6knek
val6 megktild6ssel

szab6lyoz6si 6s

koordinSci6s
osztllyvezet6
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esvideifiles

7

A szerzldls tel j esft6s6re vonatkoz6
kovetkez6 adatok: hivatkoz5s a
kozbeszer z6si eljAritst megindft6
hirdetm6nyre (hirdetm6ny n6lkiil
indul6 eljiirdsok eset6ben felhfvSsra), a

szerz6d6 felek megnevez6se, az,hogy a

teljesft6s szerz6d6sszerfi volt-e, a

szerz6d,6s telj esft6s6nek az aj6nlatk6r6
Sltal elismert id6pon tja, tovibbS, az

ellenszol96ltat6s telj esft6s6nek
id6pontja 6s a kifizetett
lellenszolgiiltatds 6rt6ke

aszerz6d6s mindegyik
f6l - t6mogat6sb6l
megval6sul6
kozbeszerz6s eset6n
sziillft6i kifizet6s
sor6n a kifizet6sre
koteles szervezet -

eltal tort6nt
teljesit6s6t kovet6
harminc napon beltil

szab6lyozdsi 6s

koordin6ci6s
osztAlyvezet6

B
A kulon jogszabSlyban meghat6rozott
6ves statisztikai osszegz6s

a Kozbeszerz6si
Hat6s6gnak val6
megktild6ssel
esyideifiles

szabdlyozdsi 6s

koordindci6s
osztllyvezet6
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