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1. fejezet

1. Az utasítás célja

1.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.) 30. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
továbbá az Info tv. végrehajtását szolgáló 305/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm.r.) 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közérdekű adatok
megismerésével, továbbá közzétételével összefüggő jogszabályi rendelkezések végrehajtása
érdekében, a MAHART Zrt. egyedi megkeresések alapján történő közérdekű
adatszolgáltatásának egységessége és a MAHART Zrt. által kezelt közérdekű adatok
közzétételéért felelősök körének és a közzétételi eljárásnak a meghatározása.
1.2. Az utasítás kiadásának további célja a jelen utasítás 1. fejezet 2. pontja szerinti egyéb
jogszabályi rendelkezések előírásai szerinti közzététel szabályainak meghatározása, arra is
tekintettel, hogy a MAHART Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 1. § a) pontja
szerint pedig köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

2. Irányadó jogszabályok
Jelen utasításra irányadó jogszabályok

-

-

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.)
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.)
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.)
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
szóló 18/2005. (XIl.27.) informatikai és hírközlési miniszter rendelete (továbbiakban:
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet)

-

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Vhr.);
a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet;
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
tv. (a továbbiakban: Ctv.)
3

3. Fogalmak
Ezen utasítás alkalmazása során az alábbi fogalmakat az itt meghatározott tartalommal kell érteni:

Közérdekű adat:
az Info tv. hatálya alá tartozó szerv kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (Info. tv 3. § 5. pont), 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 szerződésekre vonatkozó adat, az alábbi adatok kivételével:
közérdekből nem nyilvános személyes adatok köre,
döntés megalapozását szolgáló adatok köre (Info tv. 27. § (5) bek.),
üzleti titoknak minősülő adatok köre (Info tv. 27. § (3) bek.)
minősített adatok köre (Info tv. 27. § (1) bek.),
egyéb törvényben meghatározott adatok köre (Info tv. 27. § (2) bek.).

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (Info tv.
3. § 6. pont). A Vtv. 5. §-ának (!) bekezdése alapján közérdekből nyilvános minden, az állami
vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem
minősülő adat, külön törvény azonban az adat megismerhetőségét korlátozhatja.
Az Info tv. 26. §-ának (2) bekezdése alapján - ha törvény másként nem rendelkezik - közérdekből
nyilvános adat a törvény hatálya alá tartozó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy
feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e
feladatkörével összefüggő személyes adata. A MAHART Zrt. vonatkozásában közérdekből
nyilvános adat különösen a MAHART Zrt. feladat- és hatáskörében eljáró személyek neve,
beosztása vagy munkaköri besorolása és munkaköre, valamint a vezetők (vezető állású
munkavállalók) és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, munkahelyi
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme).
A Kbt. alapján közérdekből nyilvános adatok:
- in-house szerződések
- közszolgáltató tevékenység biztosítása céljából megkötött egyes közszolgáltatói szerződések
és szerződésmódosítások
- előzetes vitarendezéssel kapcsolatos egyes adatok
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
- szerződés teljesítésére vonatkozó egyes adatok
(szerződésmódosítás --> hirdetményben)
- éves statisztikai összegezés (vhr.)

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Info tv. 3. § 2. pont, 4. § (3) bek.).
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Döntés megalapozását szolgáló adat: az Info tv. hatálya alá tartozó szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását
szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános, de a szerv vezetőjének engedélyével
a határidő előtt is nyilvánosságra hozható (Info tv. 27. § (5) bekezdés).
A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben
meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat
további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy 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. (Info tv. 27. § (6) bekezdés).
Üzleti titoknak minősülő adat: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § és az
Info tv. 27. § (3) bekezdése alapján üzleti titoknak minősülő adat. Közbeszerzések esetén az üzleti
titokra a jelen utasítás 5. számú mellékletét képező, Kbt. 43.-45. §-ainak rendelkezéseit is alkalmazni
kell.
Közzététel: a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak a MAHART Zrt. internetes
honlapján, továbbá a jogszabály által előírt egyéb felületen digitális formában, bárki számára,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, tekintettel az Info tv. 29. § (3)-(4) bekezdésére is
- díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele (Korm. r. 1. § (1) bek.).
Adatközlő:
a) külső adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely a közérdekű, illetve közérdekből
nyilvános adatait a honlapján, továbbá a jogszabály által előírt egyéb felületen közzéteszi,
ezen utasítás alkalmazása során a MAHART Zrt.
b) belső adatközlő: a jelen szabályzatban a MAHART Zrt. azon szervezeti egysége, amely a
konkrét adat közzétételéért a jelen szabályzat szerint felelős.
Adatfelelős:

a) külső adatfelelős: harmadik személyek felé a MAHART Zrt., amely az elektronikus úton
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez az adat
keletkezett (Info tv. 3. § 19. pont);
b) belső adatfelelős: a jelen szabályzatban a MAHART Zrt. azon szervezeti egysége, amely a
konkrét adat közzétételre átadásáért a jelen szabályzat szerint felelős;
Közadatkereső szoftver: az egységes közadatkereső rendszert működtető központi közigazgatási
szerv által a MAHART Zrt. rendelkezésére bocsátott, a rendszerhez való kapcsolódást biztosító
szoftver.
Illetékes szervezeti egység: a MAHART Zrt. azon szervezeti egysége, amelynek feladatkörében a
közérdekű adat keletkezett, megváltozott, vagy amelynek feladatköréhez a közérdekű adat - az adat
tárgyára tekintettel - közvetlenül kapcsolódik.
Köztulajdonban álló gazdasági társaság: köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági
társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány
külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik (Takarékos tv. 1. § a) pont).
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4. Az utasítás hatálya
4.1. Ezen utasítás tárgyi hatálya a MAHART Zrt. kezelésében lévő, valamint tevékenységére vonatkozó
azon nyilvános adatokra terjed ki, amelyek vonatkozásában a MAHART Zrt. köteles biztosítani a
jelenszabályzat I.2. pontjában foglalt jogszabályokban előírt nyilvánosságot.
4.2. Ezen utasítás személyi hatálya a MAHART Zrt. valamennyi szervezeti egységére, valamint a
MAHART Zrt. részére megbízási, vállalkozási vagy más szerződés alapján közérdekű
adatszolgáltatással is összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási, archiválási szolgáltatást nyújtó
személyekre (a továbbiakban: Szolgáltatók) terjed ki. A Szolgáltatók számára a velük kötendő
szerződést előkészítő, illetékes szervezeti egység vezetőjének biztosítania kell, hogy jelen utasítást
megismerjék, valamint a Szolgáltatókkal kötött szerződésben utalni kell arra, hogy jelen utasítást a
Szolgáltatók megismerték és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, a
szolgáltatás teljesítése során a részükről közreműködő személyek betartják. A jelen pontban
foglaltak szerződéskötéskori elmulasztása esetén ezen utasítás kötelező erejéről a Szolgáltatóknak
külön írásbeli nyilatkozatot kell tenniük, amelyet a velük kötött szerződéshez pótlólag kell csatolni
(az Info tv. szerint a közzétételért az adatkezelő, a MAHART Zrt. a felelős, a 27. § (3a) bek. szerint
pedig: ,,az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti
kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a 27. § (3) bekezdés alapján közérdekből
nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni").
II. fejezet
Közérdekű adatok szolgáltatásának szabályai

1. Általános szabályok
1.1. Amennyiben törvény nem rendeli el, személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával
hozható nyilvánosságra. Az Info tv. 4. §-a alapján a személyes adatok védelméhez fűződő jogot és
az érintett személyiségi jogait az adatkezeléshez fűződő más érdekek, beleértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is, nem sérthetik.
1.2. A döntés megalapozását szolgáló, nem nyilvános adatok esetén a MAHART Zrt. igazgatója az
Info tv. 27. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott mérlegelési jogkör alapján engedélyezheti az
adatok megismerését.
1.3. Közérdekből nyilvános adatok megismerésére ezen utasításnak a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Közérdekű adatok szolgáltatása
2.1. A közérdekű adat közlésére irányuló egyedi megkeresések megválaszolása, az adatok
szolgáltatása - az érintett szervezeti egységek és a belső adatvédelmi felelős bevonásával - a
Compliance és Adatvédelem szakterület feladata. A MAHART Zrt. szervezeti egységeihez érkezett
közérdekű adat közlésére irányuló egyedi megkereséseket (az Info tv. 28.§ (1) bekezdés alapján
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szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtott igényeket) a szervezeti egységek kötelesek
haladéktalanul megküldeni a Compliance és Adatvédelem szakterület részére.

2.2. A Compliance és Adatvédelem szakterület a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
beérkezését követő legfeljebb 2 napon belül (határidőszámítás: a beérkezés a tárgynapon történt, a
határidő számítása a soron következő naptól kezdődik) köteles az illetékes szervezeti egység(ek)
megkeresésével a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges, a más szervezeti egység(ek) vagy
személyek kezelésében levő adatok, iratok beszerzése iránt, továbbá szükség esetén a jelen utasítás
2.6.2. pontja szerinti engedély beszerzése iránt intézkedni. A MAHART Zrt. honlapján közétett
adatok megismerésére irányuló megkeresések esetén a Compliance és Adatvédelem szakterület
feladata az adatszolgáltatás teljesítése.
2.3. Amennyiben a Compliance és Adatvédelem szakterület a közlésre kért adat közérdekű jellegét
nem tudja megállapítani, az adat megismerésére irányuló igény beérkezését követően
haladéktalanul, írásban a kért adatok közérdekű minősítéséről a szükséges tájékoztatás
megadásához külső szerv/személy állásfoglalását kell kérnie, úgy a 4 napos határidőbe az
állásfoglaláskérés elküldésétől a válasz megérkezéséig eltelt idő nem számít be.
2.4. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot az illetékes szervezeti egység(ek)nek
felismerhetetlenné kell tenniük (Info tv. 29. § (3) bekezdés és 30. § (1) bekezdés) és így kell
továbbítaniuk Compliance és Adatvédelem szakterület részére.
2.5. A közérdekű adatot, illetve az adatot tartalmazó dokumentum vagy dokumentumrész másolatát az
igénylő részére a Compliance és Adatvédelem szakterület küldi meg. Az igénylő által
elektronikusan kért válaszadás a cégszerűen aláírt levélnek az igénylő által megadott elektronikus
levélcímére történő megküldésével penzugy@mahart.hu címről történik.
2.6. A döntés megalapozását szolgáló adatokra vonatkozó igény
2.6.1. A MAHART Zrt. feladat- és hatáskörébe tartozó, döntés meghozatalára irányuló eljárás
soránkészített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz
évig nem nyilvános (Info tv. 27. § (5) bekezdés).
2.6.2. Ezen adatok megismerésére irányuló megkeresések teljesítéséhez az igazgató engedélye
szükséges, melyet a Compliance és Adatvédelem szakterület kér meg.
2.6.3. A döntés megalapozását szolgáló, nem nyilvános adat megismeréséről szóló engedély
megadása során mérlegelni kell, hogy a MAHART Zrt. mint az Info tv. hatálya alá tartozó
szerv köteles elősegíteni és biztosítani a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők,
a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására
vonatkozóan - a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását (Info tv. 32. §). A döntés
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az adat keletkezésétől számított
tízéves időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további
jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a MAHART Zrt.törvényes
működési MAHART Zrt. rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné (Info tv. 27. § (6) bekezdés).
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2.6.4. Igazgatói engedély megadása esetén az e fejezet rendelkezései szerint kell teljesíteni az
adatszolgáltatást.
2.7. Felszámolható költségek és azok megfizetésének módja
2.7.1. A közérdekű adatok igénylése során az adatigénylés teljesítéséért, az azzal kapcsolatban
felmerült költség mértékéig terjedően elszámolható nettó költségek mértéke:
egy A4 szabványú oldal költsége (az adatkéréshez kapcsolódó dokumentum
nyomtatásával, a nem közérdekű adattartalom eltávolítását követő másolásával
kalkulálva):
•
•

fekete- fehér: 12 Ft
színes: 130 Ft
A3 oldal költsége

-

• fekete- fehér: 24 Ft
• színes: 260 Ft
adathordozó költsége:
•
•

CD: 140 Ft/db
DVD: 138 Ft/db

Az adathordozó(k) költsége az adatigénylés adathordozó megküldésével történő teljesítése
esetén a másolatkészítés költségein felül felszámítandó a költségtérítés kiszámítása során.
2.7.2. Postai költségek: 30 gramm tömeg alatti szabvány levélküldemény és a 30 grammot
meghaladó nem szabványos levelek esetén a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu)
elérhető, az adatigénylés teljesítésekor irányadó összeg postai költség számítandó fel.
2.7.3. A felszámítandó költségtérítés pontos összegét, illetve az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről - az adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, az
adatigénylés beérkezésétől számított 15 napon belül - az Info tv. 29. § (2) bekezdése szerinti
esetét kivéve - kell az adatigénylővel közölni (Info tv. 29. § (4) bek.), ha a költségtérítés mértéke az 5000,forintot meghaladja és az ügyvezető a költségtérítés felszámítását kezdeményezte. A költségtérítés
összegének kiszámításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a papír alapon nyújtott másolat költségének
csak a tíz oldalt meghaladó terjedelme számlázható ki (az első tíz oldal költsége nem számítható fel 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bek.).

2.7.4. Az igénylő a 2.7.3. pont alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követően 30 napon belül
nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e, valamint, hogy milyen formában kéri teljesíteni
azt. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a MAHART Zrt.-hez való
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem
számít bele.
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2.7.5. Amennyiben az adatigénylő a 2.7.3. pont alapján kapott tájékoztatást követően úgy
nyilatkozik, hogy igénylését fenntartja, a Compliance és Adatvédelem szakterület az adatigénylő
2.7.4. pontban foglalt válaszát követően legkésőbb 5 napon belül értesíti az adatigénylőt a
költségtérítés teljesítésének módjáról és annak határidejéről. A költségtérítés kiegyenlítése az
alábbi módokon történhet:
-

banki átutalással a MAHART Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00315611-00100006
számlaszámára a befizetés közlemény rovatában a „Közadatigénylés" szó feltüntetésével;

2.7.6. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az igazgató által megállapított,
legalább 15 napos határidőben köteles a MAHART Zrt. részére megfizetni.
2.7.7. Az adathordozó (cd, DVD), dokumentum-másolat átadásával történő adatszolgáltatást a
Compliance és Adatvédelem szakterület a költségtérítés befizetésének igénylő általi igazolását
követően teljesíti. Az ügyintézés gyorsítása érdekében a befizetést igazoló dokumentum
másolata megküldhető a penzugy@mahart.hu címre is, melyre az igénylő figyelmét a jelen
fejezet 2.7.5. pontja szerinti tájékoztatás során fel kell hívni.
2.8. A közérdekű adatok személyes megismerése
2.8.1. Ha az igénylő a közérdekű adatokat személyesen kívánja megismerni, a Compliance és
Adatvédelem szakterület:

-

időpontot egyeztet az igénylővel,
biztosítja a helyiséget a betekintésre,
biztosítja a dokumentumot (dokumentumokat) a kért adatok személyes
áttanulmányozására,
biztosítja, hogy legalább egy munkatársa a betekintés során végig jelen legyen és az
igénylő rendelkezésére álljon,
amennyiben az igénylő a sajtó munkatársa a közzétenni szándékozott szövegtervezetet,
cikktervezetet kötelezően megkéri,
az igény teljesítéséről iktatott jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza különösen a
személyes betekintés tényét, helyét és idejét, a betekintésre átadott iratok felsorolását, az
igényelt iratok rendelkezésre bocsátásának módját, az esetleges kifogásokat és a
személyes betekintést kérő személy és a betekintés során jelen lévő a MAHART Zrt.
munkatárs nevét és aláírását.

2.9. Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg,
hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a MAHART Zrt. kezeli, a
Compliance és Adatvédelem szakterület erről az igény!őt haladéktalanul értesíti.
2.10. A Compliance és Adatvédelem szakterület az adatszolgáltatások teljesítéséről szóló
dokumentumokat, illetve azok másolatait elkülönítetten kezeli és az adatigénylések adatainak
köréről, arányáról és mennyiségéről nyilvántartást vezet. A jelentős arányban vagy mennyiségben
felmerült adatigénylések figyelembevételével Compliance és Adatvédelem szakterület a jelen
utasítás mellékletét képező közzétételi listát legalább évente, minden év szeptember 30. napjáig
felülvizsgálja és - a belső adatvédelmi felelős állásfoglalásának kikérését követően- javaslatot tesz
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az igazgató részére egyedi közzétételi lista meghatározására, vagy annak kiegészítésére. Az egyedi
közzétételi lista kiadásához az adatvédelmi felelős véleményének kikérése is szükséges.
2.11. Adatszolgáltatás megtagadása
2.11.1. Közérdekű adat közlésére irányuló igény teljesítésének megtagadásáról, annak
indokaival együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy elektronikus úton
(ha az igénylő megkeresésében elektronikus levelezési címét közölte) a Jogi Compliance és
Adatvédelem szakterület értesíti az igénylőt (Info. tv. 30. § (3) bekezdés). A tájékoztatásnak az
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket is tartalmaznia kell.
2.11.2. Az igény teljesítését meg kell tagadni, ha az adat megismerését jogszabály (ideértve
különösen az Info tv. 27. § alatti eseteket is) korlátozza.
2.11.3. Az adatigénylés megtagadható az alábbi esetekben is (Info tv. 29. § (la) és (lb)
bekezdés):

•
•

ha azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban
változás nem állt be.
ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén
megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az
adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

2.11.4. A Compliance és Adatvédelem szakterület az igény teljesítésének elutasításáról szóló
értesítése tervezetéről a közlését megelőzően köteles kikérni az adatvédelmi tisztviselő
véleményét.
2.11.5. A Compliance és Adatvédelem szakterület az Info tv. 30. § (3) bekezdése alapján
évente, minden év január 31. napjáig értesíti az adatvédelmi hatóságot az elutasított igényekről
és az elutasítások indokairól (Info tv. 30. § (3) bek.)
2.12. A Compliance és Adatvédelem szakterület az adatszolgáltatások teljesítéséről szóló
dokumentumokat, illetve azok másolatait elkülönítetten kezeli és az adatigénylések adatainak
köréről, arányáról és mennyiségéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az
elutasított megkereséseket is.
2.13. A Compliance és Adatvédelem szakterület a jelen utasítás 3. számú mellékletét képező
közzétételi listát legalább kétévente, felülvizsgálja és - a belső adatvédelmi felelős állásfoglalásának
kikérését követően (Info tv. 24. § (2) bek.) - javaslatot tehet az igazgató részére egyedi közzétételi
lista meghatározására, vagy annak kiegészítésére. Az egyedi közzétételi lista kiadását megelőzően
az adatvédelmi biztos véleményének kikérése is szükséges.
2.14. Kapcsolattartás az adatvédelmi hatósággal
2.14.1. Az adatvédelmi tisztviselő, szükség szerint a Compliance és Adatvédelem szakterület
bevonásával tartja a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a
továbbiakban: Hatóság). A Compliance és Adatvédelem szakterület az Info tv. VI. fejezetben
10

foglaltak szerinti hatósági vizsgálathoz - az érintett szervezeti egységek és szükség esetén az
adatvédelmi tisztviselőközreműködésével - adatot, információt szolgáltat, illetve koordinálja az adat,
- és információszolgáltatást. Az adatvédelmi tisztviselő koordinálja az esetlegesen megtenni
szükséges intézkedéseket, a megtett intézkedésekről tájékoztatja a Hatóságot.
2.14.2. A Hatóság, illetve a Hatóság munkatársa a feladatkörében jogosult az Info tv. V-VI.
fejezeteiben foglaltak alapján:

a) a MAHART Zrt. kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba
betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,
b) a MAHART Zrt.-nél folytatott,
a
vizsgált
üggyel
összefüggésbe
hozható adatkezelést megismerheti az adatkezelés
helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet,
c) a MAHART Zrt.-től, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és szóbeli
felvilágosítást kérhet
d) a vizsgált ügyben a MAHART Zrt.-től vagy annak bármely munkavállalójától írásbeli
felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható iratról másolatot kérhet, és
e) a MAHART Zrt. felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel.
2.14.3. A Hatóság kérésének a MAHART Zrt., illetve a MAHART Zrt. munkavállalója a
Hatóság által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni. A Hatóság által megállapított
határidő a 2.14.1. d) és e) pontja szerinti esetben legalább tizenöt nap.
2.14.4. A 2.14.1.c) és d) pontja szerinti felvilágosítást a MAHART Zrt. megtagadhatja, ha

a) az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának alapját képező bejelentés érint, a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozója vagy volt házastársa;
b) a felvilágosítás során magát vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvény szerinti hozzátartozóját, illetve volt házastársát bűncselekmény elkövetésével vádolná, az
azzal kapcsolatos kérdésben (Info tv. 54. § (3) bekezdése).
2.14.5. A MAHART Zrt. harminc napon belüli érdemi válaszadást, továbbá a szükséges
intézkedések haladéktalan megtételét és erről a MAHART Zrt. harminc napon belüli írásbeli
tájékoztatásának megadását a Compliance és Adatvédelem szakterület biztosítja, szükség esetén az
illetékes szervezeti egység(ek) és az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével.

11

III. fejezet

A közérdekű adatok MAHART Zrt. honlapján történő elektronikns
közzététele

1. A MAHART Zrt. köteles az alábbi adatokat a honlapján közzétenni:

a) az Info tv. 1. sz. melléklete szerinti, jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott adatokat,
a jogszabályi előírás szerinti frissítési és megőrzési határidők megtartásával, ideértve a jelen
utasítás 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal a közérdekű adatok egyedi
igénylésének szabályairól szóló tájékoztatást is, amelynek tartalmaznia kell az igénybe vehető
jogorvoslati lehetőségek ismertetését is;
a jelen utasítás 3. számú mellékletében
meghatározott adatokat a jogszabályi előírás szerinti frissítési és megőrzési határidők
megtartásával;

b) az Ávr. 6. számú mellékletében meghatározott,

c) a Vhr. alapján:

ca) a Vhr. 32. §-ának (2) bekezdése alapján a nyilvános pályázati felhívásokat, a 34. § (2)
bekezdése alapján ezek módosításait, a 34. § (3) bekezdése alapján ezek visszavonásáról szóló
hirdetményt, a 41. § (]) bekezdése alapján ezek eredményéről szóló hirdetményt,
cb) a Vhr. 45. §-ának (1) bekezdése alapján az árverési hirdetményeket,
cc) a Vhr. 47/I.§-a alapján az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén az EAR árverési
hirdetményeit és a licitnaplót.
d) a Takarékos tv. alapján:

da) a Takarékos tv. 2. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők,
felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv (a továbbiakban: Mt.)
208. §-a szerint vezető állású munkavállalónak, valamint az önálló cégjegyzésre, vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak:
1. nevét,

2. tisztségét vagy munkakörét,
3. munkaviszonyban álló személy estében a munkaviszony alapján közvetlenül, vagy
közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb
időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a
teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket, a végkielégítés mértékét, a
felmondási idő tartamát, az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és vállalásának
ellenértékét,
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4. a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban ellátó
vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottsági tagok megbízási díját, a
megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat és a jogviszony megszűnése esetén járó
pénzbeli juttatásokat.
db) másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók, valamint a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb
munkavállalók esetében a da) 2. és 3. pontokban meghatározott adatokat.
dc) az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, a szerződés értékét,
határozott időre kötött szerződések esetén azok időtartamára vonatkozó adatokat, valamint az
említett adatok változásait.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított
- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy
évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás
egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő
féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe
kell számítani. A dc) pont szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a
védelmi és a biztonsági beszerzésekre, valamint a minősített adatokra.
de) A Takarékos tv. 5. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok,
valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony
megszűnése esetére biztosított juttatásokról szóló javadalmazási szabályzatot a
cégiratok közé letétbe kell helyezni.
A jelen pont szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti
titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően, amennyiben a felek az ajánlatot a
szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. §-a alkalmazandó (Kbt.
43. § (2) bek.).
e) a Ctv. alapján

A Ctv. 63. § (2) bekezdése alapján a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli
képviselete,illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint
a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét,
a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve
végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is.
Ebben az esetben azonban acégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell
jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.
A honlapon a fenti a) -e) pontokban meghatározott közérdekű adatokon kívül más közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok is közzé tehetők.
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2. A belső adatfelelősökről, a Műszaki osztály részére közzétételre átadás határidejéről, valamint a

jogszabályokban előírt közzététel határidejéről a jelen utasítás 3. számú melléklete rendelkezik. A
jogszabályokban előírt feladatok adatfelelősei a 3. számú mellékletben feltüntetett illetékes
szervezeti egységek. A belső adatközlő (a közzétételért felelős) minden esetben a Compliance és
Adatvédelem szakterület. A belső adatfelelős a közzétett adatok tartalmáért, a Műszaki osztály felé
továbbításért az előírt közzétételi határidőn belül felel.
3. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az könnyen áttekinthető és logikus felépítésű, valamint
széles körben elterjedt legyen. A honlap megnyitásakor megjelenő oldalon kell elhelyezni a
közérdekű adatokra (,,Közérdekű adatok"), valamint az egységes közadatkereső rendszerre
(,,Egységes Közadatkereső Rendszer") mutató hivatkozásokat (Korm. r. 5. §).
4. A Műszaki osztály köteles az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében gondoskodni a honlap
adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, annak folyamatos üzemeltetésről, az esetleges
üzemzavar elhárításáról.
5. A honlapon közzétett adatok tartalmáért, teljeskörűségéért, a közzétett adatok helyesbítéséért és

frissítéséért az egyes adatok tekintetében illetékes szervezeti egység a felelős (adatfelelős), az
illetékes szervezeti egységektől megkapott közérdekű adatok közzétételért a Műszaki osztály felelős.
6. Az adatokat a belső adatfelelős úgy köteles megküldeni a Műszaki osztály részére, hogy az adatot

tartalmazó dokumentumban a nem nyilvánosan kezelendő, védett információk (pl. személyes
adatok; az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § alapján üzleti titoknak, védett
ismeretnek /know-how/ minősülő adatok- az Info.tv. 27. § (3) és (3a) bekezdéseire is figyelemmel-;
a szellemi tulajdonjogi védelem alá eső adatok /pl. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alapján szerzői jogi védelem alá tartozó adatok/; a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV.
törvény szerinti minősített adatok; stb.) kerüljenek felismerhetetlenné tételre (figyelemmel a
döntések előkészítésének és a döntésekkel kapcsolatos iratok kezelésének rendjéről szóló
vezérigazgatói utasításban, az iratkezelési szabályzatban és jelen utasítás 5. számú mellékletében
foglalt, az üzleti titok tartalmú iratok kezelésére vonatkozó előírásokra).
7. A közzétett adatok honlapról történő eltávolítására és archiválására (megőrzésére) a jelen utasítás
3. A) számú mellékleteiben foglaltak az irányadóak azzal, hogy - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - amennyiben a jelen szabályzat 1. melléklete szerinti közzétételi lista az adat előző
állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a
megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás
(frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az
archívumban elérhető adat nem naprakész. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves
vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer
számára. A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a
változásra, valamint a korábbi adat elérhetőségére (Korm.r. 9. § (5) - (6) bekezdés). A jelen
utasításban meghatározott adatok megőrzési idejére a 4. sz. mellékletben foglaltak irányadóak.
8. A közérdekű adatok közzététele, helyesbítése, frissítése, eltávolítása esetén vagy a jogszabály
által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a közzétett adatok eltávolításra és archiválásra
kerülnek, rögzítve a dátumát és időpontját, valamint az azt kezdeményező felhasználó nevét.
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9. A Műszaki osztály gondoskodik a honlapon közzétett közérdekű adatoknak a központi
elektronikus jegyzék működtetője részére és az egységes közadatkereső rendszerbe történő
továbbításáról. A továbbítás nem mentesíti a MAHART Zrt. adatok honlapon való
közzétételének kötelezettsége alól. A közadatkereső szoftver számára a MAHART Zrt. honlapján
közzétett valamennyi közérdekű adat hozzáférhetőségét biztosítani szükséges (Korm.r. 14. §).
11. A jelen fejezet szerinti adatok közzététele nem érinti a MAHART Zrt.-nek az Info tv. 3233.§ és 37.§-ban meghatározott, továbbá a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok
közzétételével kapcsolatos más jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségeit
(Infotv. 37./B. §).
12. A Korm.r. 4. §-ban foglaltaknak megfelelően a MAHART Zrt. honlapján történő
közzétételi kötelezettségek teljesítésének folyamatba épített vizsgálatáért a Compliance és
Adatvédelem szakterület a felelős, évente legalább egy alkalommal, minden év szeptember 30.
napjáig tájékoztatást nyújt az ügyvezető részére.
IV.

fejezet

A közérdekű adatok Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság
által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban - CoRe-ban történő elektronikus
közzététele

1. MAHART Zrt. köteles a Kbt. 43. § (1) -(2) bekezdéseiben meghatározott, a jelen utasítás 4. B)
mellékleteiben meghatározott adatokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános
elektronikus szerződéstárban - CoRe-ban és 4. C) mellékleteiben meghatározott adatokat az
Elektronikus közbeszerzési Rendszerben közzétenni.
2. Az adatokat a belső adatfelelős jelen utasítás III.6. pontjában foglaltak alkalmazásával köteles
közzétételre megküldeni a belső adatközlőnek.
3. A belső adatfelelősöket, a belső adatközlőket, a feltöltés határidejét, a jogszabályban előírt
közzététel határidejét és az iratmegőrzési kötelezettséget jelen utasítás 4. B) és 4. C) mellékletei
tartalmazzák. A belső adatfelelős a közzétett adatok tartalmáért, azok jogszabályban előírt
közzétételi határidő előtt 3 munkanappal a belső adatközlő részére történő továbbításáért, az
adatközlő az adatok jogszabályban előírt határidőben való közzétételéért felel. A 4. B) és 4. C)
számú melléklet szerinti belső adatfelelős (illetékes) szervezeti egységek kötelesek a
jogszabályokban az MNV Zrt. részére előírt tartalmú, közzéteendő adatokat a fent megjelölt
határidőre közzétételre átadni.
4. Iratmegőrzési kötelezettség:
4.1. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
9. § (1) bek: Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott
időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb
időtartam alatt - meg kell őrizni.

4.2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a
közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos
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összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni (Kbt. 46. § (2) bek.).
4.3. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, közigazgatási per esetén
a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKRben szereplő adatokat legalább ezen időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési
időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt - megőrzi.
V.

fejezet

A MAHART Zrt. cégadataiban bekövetkezett változások közzétételre továbbítása a Cégbíróság
felé
1. A Ctv. hatálya alá tartozó, a MAHART Zrt. cégadataiban bekövetkezett változásoknak az illetékes
Cégbíróság felé a közhiteles cégjegyzékben közzététel érdekében történő bejelentésért (Ctv. 1. §,

11. §, 20-22.§ és 36. §) a MAHART Zrt. által megbízott külső jogi iroda a felelős.
VI.

fejezet

Záró rendelkezések

1. Jelen utasítás az aláírását követő munkanapon lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Budapest, 2022. január 30.
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1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Frissítés

Adat
1.

A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Megőrzés

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

A változásokat követően

Az előző állapot törlendő

elérhetőségei

2.

A Társaság szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti

egységek feladatai

3.

A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti
egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

azonnal

(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati

A változásokat követően

vezető neve, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az

Az előző állapot törlendő

azonnal

ügyfélfogadási rend
5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma,
összetétele, tagjainak neve, beosztása,

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot törlendő

elérhetősége
6.

A Társaság irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

7.

A változásokat követően
A Társaság többségi tulajdonában álló, illetve
azonnal
részvételével működő gazdálkodó szervezet neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

8.

A Társaság által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

9.

A Társaság által alapított költségvetési szerv
neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, működési
engedélye
A Társaság által alapított lapok neve, a szerkesztőség

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően

Az előző állapot 1 évig

azonnal

archívumban tartásával

10.

és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
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11.

A Társaság felettes, illetve felügyeleti szervének,
hatósági döntései tekintetében a fellebbezés

A változásokat követően

azonnal

Az előző állapot l évig
archívumban tartásával

elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban
meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Frissítés

Adat
1.

2.

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy
ügyrend,az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

A változásokat követően

azonnal

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi A változásokat követően
azonnal
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

Megőrzés
Az előző állapot 1 évig

archívumban tartásával

Az előző állapot
törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Negyedévente

Az előző állapot I évig

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási
díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

A változásokat követően

azonnal

archívumban tartásával
Az előző állapot
törlendő

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

5.

A Társaság által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése,
tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke az
abból adott kedvezmények
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Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A Társaság 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 Társaság nyilvános kiadványainak címe, témája, a
hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke

A változásokat követően
azonnal

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

Törvény eltérő
rendelkezése hiányában a
benyújtás időpontját

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A Társaság által közzétett hirdetmények,
közlemények
A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indokolásuk
A Társaságnál végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános
megállapításai

Folyamatosan

6.

7.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Negyedévente

követően azonnal

Folyamatosan
A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követően haladéktalanul

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs
jogokkal foglalkozó személy neve
A Társaság tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a Társaság az
egyik szerződő fél
A Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek
A Társaságra vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista
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Az előző állapot 1
évig
archívumban tartásával

Legalább I évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
Az előző állapot 1 évig

archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot
törlendő

Negyedévente

Az előző állapot I évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Az előző állapot 1
évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

A változásokat követően
azonnal

Az előző állapot
törlendő

19.

A Társaság kezelésében levő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok
listája a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv
kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat
típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével

A változásokat követő 15
napon belül

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok

A változásokat követő 15
napon belül

újrahasznosítására vonatkozó általános

Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával

Az előző állapot
törlendő

szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető

változata
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapját képező

A változásokat követő
15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
jogorvoslati tájékoztatás

Az előző állapot
törlendő

23.

A Társaság által megkötött, a közadatok

A változásokat követő
15 napon belül
A változásokat követő
15 napon belül

21.

tényezőkkel együttesen

újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött
kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő
feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának,
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges
elemeinek megjelölése

Az előző állapot
törlendő

24.

kötött,
a
közadatok
törvény
szerint a
újrahasznosításáról szóló
kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot
törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,

A változásokat követő 15
napon belül

Az előző állapot
törlendő

A

Társaság

által

közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező
erővel bíró dokumentum (vagy az annak
elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az
újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával
és terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő a
közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok
Frissítés

Adat

1.

A Társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerint A változásokat
követően azonnal
beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
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Megőrzés
A közzétételt követő 10
évig

2.

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi

Negyedévente

juttatásaira vonatkozó összesített adatok,illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló

törvény szerinti költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig

archívumban tartásával

A döntés meghozatalát A közzétételt követő 5 évig
követő hatvanadik napig

közzététel előtt a költségvetési támogatást
visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő

A döntés meghozatalát A közzétételt követő 5 évig
követő hatvanadik napig

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a

minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
- általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe
kell számítani

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott

Negyedévente

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat
eredménye)
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A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább I évig

archívumban tartásával

6.

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai
szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei
számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,

Negyedévente

A külön jogszabályban
meghatározott ideig, de
legalább 1 évig
archívumban tartásával

Negyedévente

Legalább I évig

kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggőkifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló

archívumban tartásával

fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés
az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
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Negyedévente

Legalább I évig
archívumban tartásával

2. számú melléklet
Tájékoztatás közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adatnak minősül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) előírásai szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől.
Közérdekből nyilvános adatnak minősül az Info tv. szerint a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. (Vtv.) 5. §-ának (1) bekezdése alapján közérdekből
nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre
vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat, külön törvény azonban az adat
megismerhetőségét korlátozhatja.
Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat)
megismerése iránt a MAHART Magyar Hajózási Zrt.-hez (továbbiakban: MAHART Zrt.) bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
A MAHART Magyar Hajózási Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott
kötelezettségének tesz eleget.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a MAHART Magyar Hajózási Zrt. az igény
tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a MAHART Magyar
Hajózási Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §).
A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
1. Személyesen: a MAHART Magyar Hajózási Zrt. telephelyén
Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd 9:00 – 12:00. között
2. Írásban: a MAHART Magyar Hajózási Zrt.-nek címezve a 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 57. címre, illetve személyesen a MAHART Magyar Hajózási Zrt. telephelyén hétköznap (hétfő, kedd
9:00 – 12:00. között)
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3. Elektronikusan: a penzugy@mahart.hu címen
Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a MAHART Magyar Hajózási Zrt.-re vonatkozó
közérdekű adatok a MAHART Magyar Hajózási Zrt. honlapján (www.mahart.hu) közvetlenül
elérhetőek.
Jogorvoslat
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.)
fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési
határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.
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3. A) számú melléklet: Az MNV Zrt. honlapján közzétételre kerülő adatok köre, az adatszolgáltatás felelősei és határideje

Jogszabály

Feladat

Belső adatfelelős

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideje

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

2

201 1. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A Társaság szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

3

201 1. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti
egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

HR osztály
Műszaki osztály

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

4

201 1. évi CXII.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
törvény (Info tv.) neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
1. sz. melléklete
levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

5

201 1. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

Sorsz.

1

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

25

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

Sorsz.

Jogszabály

Belső adatfelelős

Feladat

6

A Társaság többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet neve,
2011. évi CXII.
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
törvény (Info tv.)
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre,
1. sz. melléklete
képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke

7

A Társaság által alapított közalapítványok neve,
201 1. évi CXII.
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
törvény (Info tv.)
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata,
1. sz. melléklete
kezelő szervének tagjai

8

A Társaság által alapított költségvetési szerv neve,
2011. évi CXII. székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály
törvény (Info tv.) megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési
1. sz. melléklete szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége,
működési engedélye
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„MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
„MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
„MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideje

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

A változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

Belső adatfelelős

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideje

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

9

2011. évi CXII.
A Társaság által alapított lapok neve, a szerkesztőség és
törvény (Info tv.)
kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
I. sz. melléklete

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

10

A Társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági
2011. évi CXII. döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
törvény (lnfo tv.) szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv
1. sz. melléklete felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1.
pontban meghatározott adatai

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

11*

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
20 I I. évi CXII.
közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a
törvény (Info tv.)
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az
1. sz. melléklete
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább I
évig archívumban
tartással

12

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és
20 I 1. évi CXII.
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó
törvény (Info tv.)
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
1. sz. melléklete
magyar és angol nyelven

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal

Sorsz.

Jogszabály

Feladat
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Sorsz.

13

Jogszabály

Feladat

A Társaság által fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
2011. évi CXII. köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a
törvény (lnfo tv.) kitöltendő kérdőív), a közfeladatot ellátó szerv által 1. sz. melléklete alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei

14

2011. évi CXII. A Társaság nyilvános kiadványainak címe, témája, a
törvény (Info tv.) hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
1. sz. melléklete költségtérítés mértéke

15

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) A Társaság által közzétett hirdetmények, közlemények
1. sz. melléklete

16

2011. évi CXII.
A Társaság által kiírtt pályázatok szakmai leírása,
törvény (Info tv.)
azokeredményei és indokolások
1. sz. melléklete
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Belső adatfelelős

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a változásokat
követően
azonnal

a változásokat
követően azonnal,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki Osztály

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal
folyamatosan
a pályázat
kiírását, a
hivatalos
eredmény
kihirdetését
követő 3
munkanapon
belül

Negyedévente,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással
folyamatosan, megőrzés:
előző állapotlegalább I
évig archívumban
tattással

Folyamatosan,
megőrzés: előző állapot
legalább I évig
archívumban tartással

Sorsz.

17

18

19

20

Jogszabály

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

Belső adatfelelős

Feladat

A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Belső ellenőr
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
Compliance és
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
2011. évi CXII.
Adatvédelem
elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi
törvény (Info tv.)
szakterület Műszaki
1. sz. melléklete felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy
osztály
neve

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél
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HR osztály
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület Műszaki
osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a végleges
A vizsgálatról szóló
vizsgálati
jelentés megismerését
jelentés
követően
kézhezvételétől
haladéktalanul,
számított 3
megőrzés: előző állapot
munkanapon
legalább I évig
belül
archívumban tartással
a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

Negyedévente

a jogszabályban Negyedévente, megőrzés:
előí1t határidő előző állapotlegalább I
előtt 3
évig archívumban
munkanappal
tartással

haladéktalanul,
megőrzés: előző állapot
haladéktalanul
legalább I évig
archívumban tartással

Sorsz.

Jogszabály

Belső adatfelelős

Feladat

21

2011. évi CXII. A Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok
törvény (Info tv.) felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
1. sz. melléklete szerződési feltételek

22

A Társaság vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
törvény (Info tv.) - egyedi közzétételi listát az MNV nem alkalmaz
1. sz. melléklete

23

kezelésében
levő,
a
közadatok
A
Társaság
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás
céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre
2011. évi CXII.
álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot
törvény (Info tv.)
ellátó
szerv
kezelésében
levő,
a
közadatok
1. sz. melléklete
újrahasznosításáról
szóló
törvény
szerint
újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,
rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

2011. évi CXII.

30

MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem éttelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

A változásokat
követően
azonnal

A változásokat
követően azonnal.
megőrzés: előző állapot
legalább 1 évig
archívumban tartással

A változásokat
követően
azonnal

A változásokat
követően azonnal

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a változásokat követő
15 napon belül;
megőrzés: az előző
állapot 1 évig
archívumban tartásával

Sorsz.

Jogszabály

Belső adatfelelős

Feladat
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2011. évi CXII. A 23. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
törvény (lnfo tv.) újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
1. sz. melléklete feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

25

A 23. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
2011. évi CXII.
újrahasznosítás céljából tö1ténő rendelkezésre bocsátásért
törvény (Info tv.)
fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját
1. sz. melléklete
képező tényezőkkel együttesen

26

2011. évi CXII.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
törvény (lnfo tv.)
jogorvoslati tájékoztatás
1. sz. melléklete
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MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem é1telmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideje

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a változásokat követő
15 napon belül, az
előző állapot törlendő

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a változásokat követő
15 napon belül; az
előző állapot törlendő

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a változásokat követő
15 napon belül,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

Sorsz.

Jogszabály

Belső adatfelelős

Feladat
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megkötött,
közadatok
A
Társaság
által
a
újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött
2011. évi CXII.
kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő
törvény (Info tv.)
feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának,
1. sz. melléklete
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges
elemeinek megjelölése

28

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
2011. évi CXII.
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális
törvény (lnfo tv.)
közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító
1. sz. melléklete
megállapodások szövege

29

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,
közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró
2011. évi CXII. dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató
újrahasznosítás
céljából
amely
az
törvény (Info tv.) hivatkozás),
közadat
gyűjtésével,
bocsátható
1. sz. melléklete rendelkezésre
előállításával, feldolgozásával és terjesztésével
összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből
való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
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MAHART Zrt.-re nem
é1telmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a jogszabályban
előí1t határidő
előtt 3
munkanappal

a változásokat követő
15 napon belül,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

A változásokat követő
15 napon belül,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

A változásokat követő
15 napon belül,
megőrzés: az előző
állapot törlendő

Belső adatfelelős

Sorsz.

Jogszabály

Felada
t

30

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A Társaság éves (elemi) költségvetése, számviteli
törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés
beszámolója

31

32

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

2011. évi CXII.
törvény (Info tv.)
1. sz. melléklete

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére
és
rendszeres
juttatásai,
valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló
törvény
szennt1
költségvetési
támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési
támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett
lemond
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Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki
osztály

HR osztály
Műszaki osztály

MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett."

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

A változásokat
követően
azonnal

A változásokat
követően azonnal;
megőrzés: a közzétételt
követő 10 évig

a jogszabályban
előírt határidő
elött 3
munkanappal

Negyedévente,
megőrzés: a közzétételt
követő legalább 1 évig
archívumban tartással

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

Legkésőbb a döntés
meghozatalát követő
60. napig, megőrzés: a
közzétételt követő 5
évig

Sorsz.

33

Jogszabály

Feladat

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
2011. évi CXII.
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a
törvény (Info tv.)
minősített adatok kivételével
1. sz. melléklete
A szerződés é1téke alatt a szerződés tárgyáé1t kikötött általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell é1teni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az é1ték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések é1tékét egybe kell számítani

Belső adatfelelős

Szerződéstár

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideje

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a jogszabályban a döntés meghozatalát
előírt határidő követő 60napon belül,
megőrzés:a közzétételt
előtt 3
követő 5 évig
munkanappal

Sorsz.

34

35

Jogszabály

Belső adatfelelős

Feladat

A Társaság által nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek2011. évi CXII.
képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
törvény (Info tv.)
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
1. sz. melléklete
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
2011. évi CXII.
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
törvény (Info tv.) (ha a MAHART Zrt. a kedvezményezett)
1. sz. melléklete
Közbeszerzési információk:
a) éves közbeszerzési terv
törvény (Info tv.)
b) összegzés az ajánlatok elbírálásáról és a megkötött
1. sz. melléklete
szerződésekről
2011. évi CXII.

36

37

368/2011.
Az állami vagyonra vonatkozó mennyiség-, é1ték- és
(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)

területadatok vagyoncsop01tonként

35

MAHART Zrt.-re
nem értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
A pályázat kezeléséé1t
felelős osztály
Műszaki osztály
Üzletfejlesztés
szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re
nem é1telmezhető, a
MAHART Zrt.-nél
ilyen adat nem
keletkezett." szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre a
Kabinet
részére átadás
határideie

Jogszabályban előírt
közzététel/frissítés
határideje

a jogszabályban
előí1t határidő
előtt 3
munkanappal

Negyedévente,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

Negyedévente

Negyedévente.
megőrzés: legalább I
évig archívumban
tartással

Negyedévente

Negyedévente,
megőrzés: legalább 1
évig archívumban
tartással

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

havonta a
tárgyhónapot követő
tizenkettedik nap

Sorsz.

38

Jogszabály

368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)
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368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)

40

368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.)

Belső adatfelelős

Feladat

A kizárólagos állami tulajdonra vonatkozó,
meghatározott
adatok
a
naturáliákban
jogszabályban előírt kategóriák szerint

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelői
részéről a MAHART Zrt.-nek átadott, járulékfizetés
fejében átvett po1tfólió elemek vonatkozásában: a
portfólió megnevezése, székhely, névérték,
tulajdonosi részarány; az ingatlan vagyon
vonatkozásában a vagyonleltár adatai: megnevezés,
nagyság, funkció, állami tulajdoni hányad, ONYF és
OEP tulajdoni hányad, könyv szerinti nettó érték

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított
pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot
teljesített
kifizetés
összege,
meghaladó,
kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
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MAHART Zrt.-re nem
értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél ilyen
adat nem keletkezett."
szöveg közzététele
Compliance és
Adatvédelem szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re nem
értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél ilyen
adat nem keletkezett."
szöveg közzététele
Compliance és
Adatvédelem szakterület
Műszaki osztály
MAHART Zrt.-re nem
értelmezhető, a
MAHART Zrt.-nél ilyen
adat nem keletkezett."
szöveg közzététele
Compliance és
Adatvédelem szakterület
Műszaki osztály

Közzétételre
átadás
határideje

Jogszabályban előírt
közzététel határideje

évente január 31-éig (a
a
közzététel teljesítése
jogszabályban
során tovább linkelés
előí1t határidő
biztosítása is lehetséges
előtt 3
az orszagleltar.gov.humunkanappal
ra)

a
jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

évente január 31-ig

Az EU
támogatás
MNV-hez
beérkezését
követő
6 napon belül.

A támogatás kifizetését
követő
8 napon belül. Az előző
állapot nem törölhető.

Sorsz.

41

42

Jogszabály

az
állami
vagyonnal
való
gazdálkodásról
szóló
254/2007.
(X. 4.)
Korm.
rendelet
32. § (Vhr.)

az
állami
vagyonnal
való
gazdálkodásról
szóló
254/2007.
(X. 4.)
Korm.
rendelet
45. §-ának (1)
bekezdése (Vhr.)

Belső adatfelelős

Feladat

A nyilvános pályázati felhívások, a 34. § (2)
bekezdése alapján ezek módosításai, a 34. §
(3) bekezdése alapján ezek visszavonásáról
szóló hirdetmény, a 41. § (1) bekezdése alapján
ezek eredményéről szóló hirdetmény

a pályázati
felhíváskapcsán
illetékes osztály
Műszaki osztály

árverési hirdetmények

MAHART Zrt.-re
nem
értelmezhető, a
MAHART Zrt.nél ilyen adat nem
keletkezett."
szöveg
közzététele
Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály
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Közzétételre
átadás határideje

a jogszabályban
előí1t határidő
előtt3
munkanappal

a jogszabályban
előírt határidő
előtt3
munkanappal

Jogszabályban előírt közzététel
határideje
A nyilvános pályázati felhívás
alábbi közzétételi módjai közül a
legkorábbi közzététel napja:
a) a kiíró hivatalos honlapján,
b) országosan és a vagyontárgy
megtekintésének
helyén
megjelentetni oly módon, hogy az
a lehetséges érdeklődők minél
szélesebb köréhez juthasson el.
e) a k i í r ó mérlegelése a l a p j á n
napi- vagy hetilapban, hirdetési
lapban,
internetes
hirdetési
adatbázisban vagy hazai és
külföldi
pénzügyi-gazdasági
szaklapban
A nyilvános pályázati felhívás
alábbi közzétételi módjai közül a
legkorábbi közzététel napja:
a) a kiíró hivatalos honlapján, b)
országosan és a vagyontárgy
megtekintésének helyén
megjeleníteni oly módon, hogy az
a lehetséges érdeklődők minél
szélesebb köréhez juthasson el.
e) a kiíró mérlegelése alapján
napi- vagy hetilapban, hirdetési
lapban, internetes hirdetési
adatbázisban vagy hazai és
külföldi pénzügyi-gazdasági
szaklapban
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társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban
munkaviszonyban
ellátó
vezető
vagy
2009. évi CXXII. tv. tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági
2. § (1) bek.
tagok nevét, tisztségét vagy munkakörét,
(Takarékos tv.)
megbízási díját, megbízási díjon felüli egyéb
járandóságokat, jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatásokat
munkaviszonyban álló Mt. 208. § szerinti
személy esetén nevét, tisztségét vagy
2009. évi CXXII. tv. munkakörét, közvetve vagy közvetlenül nyújtott
pénzbeli juttatásokat, végkielégítés mértékét,
2.§(l)bek.
felmondási idő tartamát, az Mt. 228. § alapján
(Takarékos tv.)
kikötött időtartamot és vállalásának ellenértékét
másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
társaság
munkavállalók,
valamint
a
szempontjából
meghatározó
működése
2009. évi CXXII. tv.
jelentőségű egyéb munkavállalók esetében
2. § (2) bek.
(Takarékos tv.)
tisztségüket vagy munkakörüket, közvetve
vagy
közvetlenül
nyújtott
pénzbeli
juttatásokat,
végkielégítés
mértékét,
felmondási
idő tartamát, az Mt. 228. &
alapján kikötött időtartamot és vállalásának
ellenértékét
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HR osztály
Műszaki osztály

HR osztály
Műszaki osztály

HR osztály
Műszaki osztály

a jogszabályban
előírt határidő előtt
3 munkanappal

a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a jogszabályban
előírt határidő előtt
3 munkanappal

a közzétételt megalapozó
jogviszony létesítését követ 15
napon belül, megőrzés
közzétételt követő 2 évig nem
távolítható el

a közzétételt megalapozó
jogviszony létesítését követ 15
napon belül, megőrzés
közzétételt követő 2 évig nem
távolítható el

a közzétételt megalapozó
jogviszony létesítését követ 15
napon belül, megőrzés
közzétételt követő 2 évig nem
távolítható el
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az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő
vagy
azt
meghaladó
szerződések
2009. évi CXXII. tv.
megnevezését, tárgyát, szerződő feleknevét,
2. § (3) bek.
(Takarékos tv.) szerződés értékét, határozott időre kötött
szerződés esetén azok időtartamát,valamint
az említett adatok változásait

a) a céget nyilvántartó cégbíróság neve,
2006. évi V. tv. 63. b) szükség esetén a cég felszámolására,
§ (2) bek. (Ctv.)
végelszámolására utaló toldat

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
Műszaki osztály

Compliance és
Adatvédelem
szakterület
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a jogszabályban
előírt határidő
előtt 3
munkanappal

a szerződés létrejöttét, valamint a
változás bekövetkeztét követő 60
napon belül, megőrzés
közzétételt követő 2 évig nem
távolítható el

a) a
cégbejegyzést
követően
b)
a
cég
felszámolását,
végelszámolás a) folyamatosan
át
elrendelő b) a
felszámolási/végelszámolási
jogerős
eljárás befejezéséig
határozat
MAHART
Zrt.-velvaló
közléséről
számított
3
munkanapon
belül

3. B) melléklet: A Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban - CoRe-ban közzétételre kerülő adatok
köre, az adatszolgáltatás felelősei és határideje

Sorsz.

Jogszabály

Feladat
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2015. évi CXLIII. a Kbt._ 9. §(1)bekezdés h) -i) pontja,
tv. 43.§ (2) bek. valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének
alkalmazásával megkötött szerződések
a) pontja (Kbt.)
és szerződésmódosítások

49

2015. évi CXLIII.
tv. 43. § (2) bek.
b)pontja (Kbt.)

50

a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződések

Belső adatfelelős, belső
adatközlő

a) adatfelelős:
közbeszerzést
igénylő
b) adatközlő a
Műszaki osztály
a) adatfelelős:
közbeszerzést igénylő

EKR-be
feltöltés
határide
je

haladéktalanul

haladéktalanul

b) adatközlő: Műszaki
osztály

a szerződés teljesítésére vonatkozóan: a) adatfelelős
ca) hivatkozás a közbeszerzési eljárást
ca)-cb) alpontok:
megindító hirdetményre (hirdetmény
közbeszerzést lebonyolító
nélkül induló eljárások esetén
szakterület, üzletfejlesztés
haladéktalanul, a
felhívásra)
2015. évi CXLIII.
ce) alpont kapcsán
cb) a szerződő felek megnevezése, cc)-ce) alpontok:
tv. 43. § (2) bek.
a teljesítést követő
c)pontja (Kbt.) cc) az, hogy a teljesítés szerződésszerű közbeszerzés igénylő
30 napon belül
volt-e,
szakterület
cd) a szerződés teljesítésének az
az adatközlő:
ajánlatkérő által elismert időpontja, és b)
az
adatok
CoRe-ba
történő
a kifizetett ellenszolgáltatás értéke
közzététele: Műszaki osztály
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Jogszabályban
előírt
közzététel határideje

a szerződés teljesítésétől
számított 5 évig (Kbt. 43.
§ (6) bek.)

a szerződés teljesítésétől
számított 5 évig (Kbt. 43.
§ (6) bek.)

Az (1) bekezdés e) pontja
szerinti tájékoztatást az
egy évnél hosszabb vagy
határozatlan időre kötött
szerződés megkötésétől
számítva évenként kell
aktualizálni
Kbt. 43.§ (7) bek.

3. C) melléklet: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben - EKR közzéteendő adatok köre, az adatszolgáltatás felelősei és
határideje

Sorsz.

51

Jogszabály

Feladat

2015. évi CXLIII.
a közbeszerzési terv, valamint annak
tv. 43.§ (2) bek.
módosítása/módosításai
a) pont (Kbt.)

Belső adatfelelős,
belső adatközlő

a) adatfelelős:
üzletfejlesztés
b) adatközlő a
Műszaki osztály

a)
52

2015. évi
CXLIII.
tv. 43. § (2) bek.
b)pontja (Kbt.)

előzetes
vitarendezéssel
az
kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése
szerinti adatok
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adatfelelős: a
közbeszerzést
lebonyolító
szakterület,
üzletfejlesztés
b) adatközlő:
Műszaki osztály

EKR-be feltöltés
határideje

haladéktalanul

haladéktalanul

Jogszabályban
előírt
közzététel határideje

haladéktalanul,
a
tárgyévet követő évre
vonatkozó közbeszerzési
terv EKR-ben történő
közzétételétől
kell
elérhetőnek lennie
Kbt. 46.§ 2) bek. szerint,
közbeszerzéssel
ha a
kapcsolatban jogorvoslati
eljárás indult, az iratokat a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
határozatának
nyitva
megtámadására
álló határidő elteltéig,
közigazgatási per esetén a
közigazgatási per jogerős
befejezéséig, de legalább
öt évig kell megőrizni. Az
ajánlatkérő a z E K R -ben

Sorsz.

Jogszabály

Feladat

Belső adatfelelős,
belső adatközlő

EKR-be feltöltés
határideje

Jogszabályban
előírt
közzététel határideje

szereplő adatokat legalább
ezen időtai1am alatt amennyiben
jogszabály
hosszabb
iratmegőrzési
időt ír elő, az előÍl1
hosszabb időtartam alatt megőrzi.
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2015. évi CXLIII.
tv. 43. § (2) bek. e)
pontja (Kbt.)

a) adatfelelős:
üzletfejlesztés
a részvételi jelentkezések és az
b) adatközlő: Műszaki
ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés
osztály
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a részvételre
jelentkezők vagy az
ajánlattevőknek való
megküldéssel
egyidejűleg

Kbt. 46.§ 2) bek. szerint: ha
a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésével,
lefolytatásával kapcsolatban
keletkezett összes iratot a
közbeszerzési
eljárás
lezárulásától [37. § (2)
bekezdés],
számított
legalább öt évig meg kell
őrizni. Az ajánlatkérő az
EKR-ben szereplő adatokat
legalább ezen időtartam alatt
- amennyiben jogszabály
hosszabb iratmegőrzési időt
ír elő, az előírt hosszabb
időtai1am alatt - megőrzi.

Sorsz.

54

Jogszabály

2015. évi CXLIII.
tv. 43. § (2) bek. d)
pontja (Kbt.)

Feladat

a 103. § (6) bekezdés és 115.
§ (7)bekezdés szerinti
dokumentumokat

Belső adatfelelős,
belső adatközlő

a) adatfelelős:
üzletfejlesztés
b) adatközlő:
Műszaki osztály

a Kbt. 31.§(5) bek. és
41.§(3)-(4)bek. szerinti
esetekben
Kbt. 37. §(1) bekezdés h)-i)
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pontja szerinti eljárás
424/2017. (XII.
eredményéről szóló
19.)
tájékoztatót a Kbt. 43. § (1)
Korm.
rendeletaz
bekezdés a)-c) pontja szerinti
elektronikus
adatokat - a 7. § (3)
közbeszerzés
bekezdése szerint-, valamint
részletes
szabályairól 2.§ (1) a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)bek. a)- d)
d) pontja szerinti adatokat

adatfelelős:
üzletfejlesztés
adatközlő: Műszaki
osztály

rögzíteni a 8. § szerinti
adatokat
a) az eljárás teljes
iratanyagát
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EKR-be feltöltés
határideje

előírt
Jogszabályban
közzététel határideje

103. § (6) bek. szerinti
dokumentumokat 1 03.
A beszerzés
§. (6) bek. szerinti
lebonyolításához
határidőben
kapcsolódóan annak
115. § (7) bek szerinti
dokumentumokat a
felmerülésétől
115. § (7) bek. szerinti
határidőben
a)
legkésőbb
a
a) legkésőbb a
szerződéskötést, ennek
sszerződéskötést, ennek
hiányában az eljárás
hiányában az eljárás
eredménytelenné
eredménytelenné
nyilvánításáról vagy a
nyilvánításáról vagy a
szerződés megkötésének
szerződés megkötésének
megtagadásáról szóló
megtagadásáról
szóló
döntést
ajánlatkérői
ajánlatkérői
döntést
kilenc
követő
követő
tíz
munkanapon
munkanapon belül
belül
b)
a Kbt. 43. § (1)
b)
a
Kbt. 43. § (1) bekezdés
bekezdés a) -c) pontja,
a) -c) pontja, valamint a
valamint a Kbt. 43. §
(2) bekezdés a) -d)
Kbt. 43. § (2)bekezdés a) szerinti
pontja
d) pontja szerinti
határidőben, lásd 48-54. pont
határidőben, lásd 47-53.
e) a 8. szerinti határidőt
pont
megelőző munkanapokon
c) a 8. § szerinti határidőben
d) utólag, az elj. lezárultát.
utólag
köv. 60 napon belül

Sorsz.
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Jogszabály

Feladat

424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletaz
elektronikus
közbeszerzés
részletes
szabályairól 7.§
(3)bek.

c) pontjaszerinti adatokat

424/2017. (XII.
19.) Korm.
rendelet az
elektronikus
közbeszerzés
részletes
szabályairól 7. §
(5)

a Kbt. 42. § (1) bekezdése
szerinti közbeszerzési terv
minimális adattartalmaként az
EKR-ben megadja:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett
mennyiségét
e) a közbeszerzésre
irányadóeljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás
megindításának
tervezett időpontját, és
t) a szerződés teljesítésének
várhatóidőpontját.

Kbt. 43. § (1) bekezdés a) közzétenni.

Jogszabályban

Belső adatfelelős, belső
adatközlő

EKR-be feltöltés
határideje

előí
rtközzététel határideje

a) adatfelelős:
közbeszerzést
igénylő
szakterület,
üzletfejlesztés

Lásd 4/B melléklet 4749 pontjai

Lásd 4/B melléklet 4749pontjai

b) adatközlő:
Műszaki osztály

adatfelelős:
a)
közbeszerzést igénylő
szakterület,
üzletfejlesztés
b) adatközlő:Műszaki
osztály

44

a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített
költségvetési év elején, közbeszerzési tervetkészít az
legkésőbb március 30.
adott évre tervezett
napjáig
közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő legalább öt
évig megőrzi.

Sorsz.
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Jogszabály

Feladat

a) azt a tényt, ha a feltüntetett
nyertes ár egységár,
b) - az alkalmazott értékelési
szempontokhoz tartozó súlyszámok
alapján az ár és (összesítve) az ártól
424/2017. (XII. 19.) eltérő értékelési szempontok súlyát
százalékos mé1tékben kifejezve, azzal,
Korm. rendelet
hogy amennyiben az ajánlatkérő az árat
az elektronikus
több értékelési szempontra bontva
közbeszerzés
értékeli, azok súlyozásának összegét
részletes
szabályairól 8. § a) adja meg,
c)
e} az adott eljárással kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indulásának tényét
és a jogorvoslati eljárás eredményét

Belső adatfelelős,
belső adatközlő

a)
adatfelelős:
közbeszerzést igénylő
szakterület,
üzletfejlesztés
b)
adatközlő:
Műszaki osztály

45

EKR-be feltöltés
határideje

a)
a szerződés
teljesítésére
vonatkozó, a Kbt. által
elöí1t adatok
rögzítésével
egyidejűleg azt
b)
a megkötött
szerződésre vonatkozó
adatok rögzítésével
egyidejűleg
e)
a jogorvoslati
eljárás megindítását
követő munkanapon, a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
határozatának közlését
követő munkanapon

Jogszabályban
előírt
közzététel határideje

A
beszerzés
lebonyolításához
annak
kapcsolódóan
felmerülésétől.

4. számú melléklet
Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban (Kbt. 43.-45 §):

43. § (]) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus
szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) - valamint, ha az e törvény felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is közzétenni
a) a 9. § (]) bekezdés h) -i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés
módosítását követően haladéktalanul;
b) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a
szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;
c) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:
ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások
esetében felhívásra),
cb) a szerződő felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint
ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés
mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre
köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.
(2) Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
d) a 103. § (6) bekezdés és 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumokat.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra
hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az
ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
(5) A (2) bekezdés b) -c) pontja szerinti adatokat, információt, dokumentumot legalább a 46. § (2)
bekezdésében meghatározott időtartamra kell elérhetővé tenni.
(6) Az (1) bekezdés a) -b) pontja szerinti szerződéseket legalább a teljesítéstől számított öt évig kell
elérhetővé tenni.
(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre
kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az
(1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni
az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
„44. § (])'A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem é1tve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

45. § (1) Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más
gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást,
felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe
betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni,
hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe
kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon
belül kell biztosítani, nem elektronikus hozzáférhetővé tétel, hanem a gazdasági szereplő
képviselőjének személyes megjelenése útján. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által
megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles
biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű
átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.
(2) Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének
megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett
ajánlathoz viszonyított előnyeiről, valamint tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs
partnerség esetén az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és párbeszéd menetéről a kérés
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti
titokhoz fűződő érdekeit is."

