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Az inform6ci6s 6nrendelkez6sijogr6l 6s az inform6ci6szabadsiigr6l sz616 2011. 6vi CXll.tdrv6ny

30. 5

(6) bekezd6s, valamint az dllamhdztartds16l sz616 torv6ny v6grehajtdsii16l szolo 368/2011. (X11.31.)
Korm. rendelet 13. 5 (2) bekezd6s h) pontjdnak el6irdsai alapjdn a Viici Dunakanyar Szinhdz Nonprofit
Kft.-n6l a kdz6rdekfi adatok megismer6s6re irrinyul6 k6relmek int6z6s6nek, tov6bbd a kotelez6en
kozz6teend6 adatok nyilvdnossdgra hozataldnak rendje az aldbbiakban keri.ilmeghatdrozdsra.

1.

A SzabSlyzat c6lja

szabdlyzat c6lja, hogy meghatfrozza a koz6rdekU adatok megismer6s6re iriinyul6 k6relmek
int6z6senek-, tovdbbd a kdtelez6en kdzz6teend6 adatok nyilv6nossdgra hozataldnak rendj6t.

A

2.
E

A szab6lyzat hat6lya

szabSlyzat rendelkez6seit kell alkalmazni a V6ci Dunakanyar SzinhSz Nonprofit Kft.

3.
E

kezel6s6ben

l6v6 kdz6rdek( adatok, koz6rdekb6l nyilvdnos adatok,

valamint
(tovdbbiakban
k6z6rdek(
adat)
munkavdllal6inak kdz6rdekb6l nyilvdnos adata
egyi.itt:
ig6nyl6s6n6l, tovdbbd
hatiiskore 6s illet6kess6ge szerint kezel6s6ben dl16 koz6rdekfi adatok k6zz6t6tel6n6l.

€rtelmez6rendelkez6sek

szabdlyzat alkalmazdsa sordn:
1.

6rintett: bdrmely meghatdrozott, szem6lyes adat alapjdn azonositott vagy - k6zvetlen0l
vagy kozvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly;

2.

szem6lyes adat: az 6rintettel kapcsolatba hozhat6 adat - ki.llonosen az 6rintett neve,
azonosit6 jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziol6giai, mentdlis, gazdasdgi, kultu16lis
vagy szoci6lis azonossdgdra jellemz6 ismeret -, valamint az adatbdl levonhat6, az
6rintettre vonatkoz6 k6vetkeztet6s;

3.

k6z6rdek( adat: az dllami vagy helyi 6nkormdnyzati feladatot, valamint jogszabdlyban
meghat6rozott egy6b kdzfeladatot elldt6 szerv vagy szem6ly kezel6s6ben l6v6 6s
tev6kenys696re vonatkoz6 vagy kozfeladatiinak elldtiisiival 6sszefii996sben
keletkezett, a szem6lyes adat fogalma al6 nem es6, bdrmilyen m6don vagy formdban
169zitett informdci6 vagy ismeret, fi.iggetlenUl kezel6s6nek m6djdt6l, ondll6 vagy
gy(jtem6nyes jelleg6t6l, igy kiil6ndsen a hatdskorre, illet6kess6gre, szervezeti
fel6pitdsre, szakmaitev6kenys6gre, annak eredm6nyess6g6re is kiterjed6 6rt6ke16s6re,
a birtokolt adatfajtiikra 6s a m(kod6st szab6lyoz6 jogszabiilyokra, valamint a
gazdiilkoddsra, a megkotdtt szerz6d6sekre vonatkoz6 adat;

4.

k6z6rdekb6l nyilv6nos adat: a koz6rdek0 adat fogalma ald nem tartoz6 minden olyan
adat, amelynek nyilvdnossdgra hozatal6t, megismerhet6s6g6t vagy hozzdf6rhet6v6
t6tel6t torvdny koz6rdekb6l elrendeli;

az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely ondll6an vagy mdsokkal egyUtt az adat
kezel6s6nek c6ljiit meghatdrozza, az adatkezel6sre (bele6rtve a felhaszndlt eszkozt)

5. adatkezel6:

vonatko26 ddntdseket meghozza

6s

v6grehajtja, vagy

az

adatfeldolgozdval

v6grehajtattja;

6.

adatkezel6s: az alkalmazott eljdriist6l fliggetlenUl az adaton v6gzett biirmely mfivelet
a m(veletek osszess6ge, igy kii16nosen gy(jt6se, felvetele, rogzit{se,
rendszerez6se, tdroldsa, megvSltoztatdsa, felhaszndliisa, lek6rdez6se, tovdbbitdsa,
nyilvdnossdgra hozatala, osszehangoldsa vagy osszekapcsoldsa, zdroldsa, torl{se 6s

vagy

megsemmisit6se, valamint az adat tovilbbi felhaszniiliisdnak megakaddlyozdsa,
fdnyk6p-, hang- vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a szem6ly azonositdsdra alkalmas
fizikaijellemz6k (pl. ujj- vagy teny6rnyomat, DNS-minta, iriszk6p)rogzit6se;

7.

nyilvdnoss6gra hozatal: az adat biirkisz6milra tort6n6 hozziif6rhet6v6t6tele;

8.

adatSllom6nyi az egy nyilviintartdsban kezelt adatok6sszess6ge;

9.

harmadik szem6ly: olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezel6vel vagy
az adatfeldolgoz6val;

10. adatfeldolgoz6: az a term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemelyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely szerz6d6s alapjdn - bele6rtve a jogszabiily
rendelkez6se alapjdn kdtott szerz6d6st is - adatok feldolgozdsiitv6gzi;
1"1.

adatfelel6s: az a kozfeladatot elldt6 szerv, amely az elektronikus riton kdtelez6en
kdzz6teend6 kozdrdek( adatot el6iillitotta, illetve amelynek a mfikdd6se sordn ez az
adat keletkezett;

12. adatkdzl6:azakdzfeladatotelldt6szerv,amely-haazadatfelel6snemmagateszikozz6
az adatot - az adatfelel6s Sltal hozzd eljuttatott adatot honlapon kdzz6teszi;

4.

A kdz6rdekfi adatok megismer6sdnek SltalSnos szab6lyai

A Viici Dunakanyar Szinhiiz Nonprofit Kft.-nek, mint jogszabdlyban meghatdrozott egy6b kozfeladatot

elliit6 kdzponti k6lts6gvet6si szervnek lehet6v6 kell tennie, hogy a kezel6seben l6v6 kciz6rdek( adatot
6s koz6rdekb6l nyilvdnos adatot - a 2011. 6vi CXll. torv6nyben meghatdrozott kivdtelekkel - erre
irdnyu16 ig6ny alapjdn biirki megismerhesse.
A kozerdek( adatok megismerdsdnek iiltaliinos szabdlyait a 2011. evi CXll. tdrveny 26. -27.5-a rogziti.

5.

A k<iz6rdek( adatok, valamint a kdz6rdekb6l nyilvdnos adatok megismer6s6re ir6nyul6 ig6ny
(tov6bbiakban: ig6ny) 6s int6z6se

5.1.

Az ig6ny benyfjt6sa:

A kdz6rdekfi, valamint a koz6rdekb6l nyilvdnos adat megismer6se irdnt

-

sz6ban

irdsban vagy

elektronikus riton, biirki ig6nyt ny(jthat be.

A 2011. 6vi cXll. torveny 28. S (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjiin a koz6rdekb6l nyilvilnos adatok
megismerds6re a koz6rdek( adatok megismer6s6re vonatkoz6 rendelkez6seket kell
alkalmazni.

5.2.

Az ig6ny benyrijt6sdnak helye 6s m6dja

5,2.X. 5z6beli ig6nyek benyrijtdsa
a.) szem6lyesen;

b.)

5.2.2

a Vdci Dunakanyar Szinhdz

Nonprofit Kft. 2600 Vdc, Dr. Csiinyi Ldszl6 krt. 5g..

szdm alatt a szlnhdz titkdrsdgdn, munkanapokon 10-16 6ra k6z6tt,
telefonon a kovetkez6 telefonszdmon: 06-70_433_3543

lrfsbeliigdnyekbenydjtiisa
a.) szem6lyesen: a Vdci Dunakanyar Szinhaz Nonprofit Kft., 2600 Vdc, Dr. Csdnyi Ldszl6
krt. 58.

b.) postai tlton: a iigyvezet6 igazgatdnak cimzett lev6lben,
c.) elektronikus 0ton: igazgato @vacidunaka nya rszinhaz.hu e-ma il cim re.
Az igenyl6 koz6rdek( adat, koz6rdekb6l nyilvdnos adat megismer6s6re vonatkoz6 irdsbeli
ig6ny6t az iiltala irt ig6nyl6si formdban nyiljthatja be.

5.3.
5.3.1.

A

benyfjton ig6nyek teljesit6se

A kozerdekfi adat, koz6rdekb6l nyilvdnos adat megismer6s6re irdnyu16 ig6nyek teljesit6s6r6l
i.igyvezetd igazgat6 gondoskodik.

5.3'2. A sz6ban el6terjesztett ig6nyt

akkor lehet sz6ban teljesiteni, ha

- azig6nylS sz6ban k6ria v6laszt, illetve azsz6m6rakiel6git6,
- az ig6nyelt adat a Viici . 'Dunakanyar Szinhdz
'

a

Nonprofit Kft.

honlapjdn

(wlulv.veeidglalalyarszinhaz. hu)vagy mds m6don jogszer(en mdr nyilv6nossdgra kerutt,
az ig6ny a Vdci Dunakanyar Szinhdz Nonprofit Kft. eljdrdsiira, hatdskordre, az alkalmazott
jogsza bii lyo kra vonatkoz6 ii lta lii nos tiij6 koztatd ssa I te ljesithet6.

Amennyiben a sz6ban eldterjesztett ig6ny sz6ban nem vdlaszolhat6 meg, az ig6nyl6sr6l
feljegyzdst kell k6sziteni 6s az ig6nyl6t tdjekoztatni kell a116l, hogy ig6ny6nek teljesit6s6re
irdsban kerlil sor.

5.3.3.

Az adatig6nyl6snek k6z6rthet6 form6ban 6s - amennyiben ezt az adatot keze16 k6zfeladatot
elldt6 szerv a16nytalan neh6zsdg n6lkijl teljesfteni kepes az ig6nyl6 illtal kiv:int technikai

-

eszkozzel, illetve m6don kell eleget tenni. Ha a k6rt adatot kordbban mdr elektronikus
formdban nyilvdnossdgra hoztuk, az ig6ny teljesithet6 az adatot tartalmaz6 nyilvdnos forrds
megje16l6s6vel is.

5.3.4.

A koz6rdekfi adat, koz6rdekb6l nyilviinos adat megismer6s6re irdnyu16 ig6nynek a tudomdsra
jutdst kdvet6 - legrcividebb id6 alatt, legfeljebb azonban L5 napon beli.ll tesz eleget a szinhAz.
Ha az adatig6nyl6s jelent6s terjedelmfi, illetve nagyszdm0 adatra vonatkozik, a hatiirid6 egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbithat6. ErrSl az ig6nyl6t azig6ny k6zhezvdtelet krivet6 8
napon beliil tdj6koztatni kell.

Az adatig6nyl6st nem lehet elutasitani arra va16 hivatkozdssal, hogy annak kdz6rthet6
formdban nem lehet eleget tenni.

5.3.5. Az ig6ny teljesit6s6nek megtagadiisd16l, annak indokaival, valamint az ig6nyl6t e torvdny
alapjdn megillet6 jogorvoslati lehet6s6gek16l val6 t6j6koztatiissal egytitt 8 napon beli.il irdsban,
vagy - ha az ig6nyben elektronikus levelez6si cim6t kozdlte - elektronikus lev6lben 6rtesiteni
kell az ig6nyl6t. Az 6rtesit6sben tdj6koztatni kell az ig6nyl6t a116l, hogy - az ig6nyenek nem

teljesit6se miatt

-

bir6sdghoz fordulhat.

Az elutasitott k6relmekr6l, valamint az elutasitdsok indokai16l az adatkeze16 nyilviintartiist
vezet, 6s az abban foglaltakr6l minden 6vben janudr 31-6ig tdj6koztatja a NemzetiAdatv6delmi
6s I nformdci6sza bads6g Hat6sdgot.

A nyilvdntartds vezet{se 6s a tiljdkoztat6 hatiirid6re tdrt6n6 elki.lld6se: az ligyvezet6igazgato

feladatdt k6pezi.
megismer6se irdnti ig6ny teljesit6se nem
tagadhat6 meg az6rt, mert a nem magyar nyelv( ig6nyl6 az ig6ny6t anyanyelv6n vagy az dltal

5.3.6. A k6z6rdek( adat, koz6rdekb6l nyilvdnos adat
6rtett mds nyelven fogalmazza meg'

5.3.7.

Az adatokat tartalmaz6 bizonylatokr6l vagy egy r6sziikr6l, annak tilroldsi m6djdt6l fi.iggetlenill

felmertilt kolts6g
kolts6gt6rit6s
alapjdn
m6rt6k6ig terjed6en - jogszabiilyban meghatdrozott szempontok
dllapithat6 meg, melynek 6sszeg6r6l azig|nylSt az ig6ny teljesit6s6t megel6z6en tdj6koztatni

az ig6nyl6 mdsolatot kaphat. A mdsolat elk6szit6s66rt,azazzal kapcsolatban

kell.

s.3.g.

Ha a koz6rdek( adatot tartalmaz6 bizonylat az ig6nyl6 6ltal meg nem ismerhet6
tartalmaz, a m6solaton a meg nem ismerhet6 adatot felismerhetetlenn6 kell tenni'

5.3.9.

jogosult.
A koz6rdek( adatig6nyl6sre adott vSlaiz kiad6s6ra az0gyvezet6 igazgat6

6. Adatv6delmi

adatot

el6ir6sok

Nonprofit Kft. 6ltal kdzz6tett adatok megismer6s6t regisztr6ci6hoz,
kozz6tett koz6rdekfi
szem6lyazonosit6 adatok kozl6s6hez nem lehet kotni. Az elektronikusan
kezelhet6, az
annyiban
adatokhoz t6rt6n6 hozzdf616s biztositiis6hoz szem6lyes adat csak
halad6ktalanul
technikailag elengedhetetlen0l szi.iks6ges; a szem6lyes adatokat ezt kovet6en
torolnikell.

6.I.

A Vdci Dunakanyar Szinhdz

6.2.

adatai csak
tg6nyl6s atapjdn t6rt6n6 adatszolgdltat6s eset6n az adatig6nyl6 szem6lyazonosit6

megdllapitott
annyiban kezelhet6k, amennyiben az ig6ny teljesit6sdhez 6s a mdsolatok6rt
a kiilts6gtt{rit6st
kolts6gt6rites megfizet6s6hez sz0ks6ges. Az ig6ny teljesit6s6t illetve
k6vet6en az ig6nyl6 szem6lyes adatait halad6ktalanul tiirdlnikell'

7. A kiiz6rdekfi
7 .1..

7.2.

adatok k6zz6t6te16nek rendje

A k6zfeladatot elldt6 szerv a feladatkd16be tartoz6 iigyekben - igy ktilonosen az 6llami 6s
onkormdnyzati kolts6gvet6sre 6s annak v6grehajtdsAra, az dllami 6s onkormdnyzati vagyon
kezel6s6re, a kozpenzek felhaszniildsdra 6s az erre kdtott szerz6d6sekre, a piaci szerepl6k, a
magdnszervezetek 6s - szem6lyek r6sz6re klilonleges vagy kizdr6lagos jogok biztositdsdra
vonatkoz6an - kdteles e16segiteni 6s biztositani a kdzv6lem6ny pontos 6s gyors tdj6koztatiisiit'
Az informdci6s onrendelkez6sijog16l 6s az informdci6szabadsdg16l sz616 2001.6viCXll. torv6ny

alapjdn kotelez6en kozz6teendcj koz6rdek0 adatokat internetes honlapon, digitdlis formdban,

bdrki szitm|ra, szem6lyazonositds n6lktll, korldtozdst6l mentesen, kinyomtathat6
r6szleteiben is adatveszt6s 6s torzulSs n6lktil kimdsolhat6 m6don, a betekint6s, a letolt6s,

nyomtatds, a kimiisolds 6s a hdl6zati adatdtvitel szempontjdb6l
hozz6f6rhetdv6 tenni (a tovdbbiakban: elektronikus kdzz6t6tel).
megismerdse szem6lyes adatok kozl6s6hez nem kothet6'
7.3.

is

A

6s
a

dijmentesen kell
kozz6tett adatok

A kozz6t6teli listilkon meghatdrozott adatait a Vdci Dunakanyar Szinhdz Nonprofit Kft., mint
honlapjiin
kozponti kolts6gvet6si
kozfeladatot
(www.yacidunakanvarszinhoz.hu) - ha a torvdny miisk6nt nem rendelkezik- a tv. 1' mel16klete

elldt6

szerv a

saj6t

szerint (k6zz6t6teli lista) kozz6teszi.

kozz6t6teli listdkon szerepl6 adatok pontos, naprak6sz 6s folyamatos kozz6t6te1616l
[igyvezet6 igazgat6 gondoskodik.

A

7.4.

A tv. 37. g-ban meghatdrozott Sltaldnos kiizz6t6teli lista jelen szabdlyzatunk 1. mell6klet6t
k6pezi.

7.5.

-

ha a tdrv6ny vagy mds
a honlapr6l nem tdvolithat6k el. A szerv megszfindse

A tv. 35. 5 (4) bekezd6se alapjdn az elektronikusan kozz6tett adatok

jogszabSly elt6r6en nem rendelkezik eset6n a kozz6t6tel kcitelezetts6ge a szerv jogut6dj6tterheli.

1. szdmU mel16klet
AlrnlAruos r6zzErEreu LrsrA
adatok

. Szervezeti,
1

Adat

Frissit6s

Meg6rz6s

A kozfeladatot elldt6 szerv el6rhet6sdgi adatai

A

Az el6z6 dllapot

torlend6

Az el6z6 dllapot

torlend6

Az el5z6 5llaoot

torlend6

vSltozdsokatkovet6en

azonna

A kozfeladatot elliit6 szerv
3

vezet6inek

A

viiltozdsokatkovet6en

el6rhet6s6eei

azon na

A

A

szervezeten bel0l illet6kes rigyf6lkapcsolati
vezet6 neve, el6rhet6s6ge es az tigyf6lfogaddsi

I

I

vdltoz6sokatkdvet6en

azonnal

reno
4

5

A kozfeladatot elldt6 szerv dltal alapitott lapok
neve, a szerkeszt6s6g es kiadd neve 6s cime,
valamint a f6szerkeszt6 neve
A kozfeladatot elliit6 szerv feltigyeleti szerv6nel
adatai

ll. Tev6kenys6gre, mfikdd6sre vonatkoz6 adatok
Adat
L

A kozfeladatot elldt6 szerv feladatdt, hatdskor6t
6s alaptev6kenys6g6t meghatdroz6, a szervre

vonatkoz6 alapvet6 jogszab6lyok,

A

v6ltozdsokatkovetcien

A

v6ltoziisokat kcivet6en

azonna

Az el6z6 dllapot 1

6vig

archivumban tartdsdval

azonnal

I

Az el6z6 iillapot 1
a

Meg6rz6s

Frissit6s
vdltoziisokat k6vet6en

Az el6z6 dllapot L

azonna

I

arch(vumban ta rtds6val

Negyed6vente

Az el5z6 iillapot 1

A

6vig

rchlvumban ta rtdsdval

6vig

k6zjogi

szervezetszabSlyoz6 eszkdzok, valamint a
szervezeti 6s m(koddsi szabdlyzat, az adatvddelmi
szabdlvzat hatSlvos 6s telies szovese
3

A kozfeladatot elldt6 szerv nyilvSnos
kiadvdnyainak a cime, temdja, a hozziifdr6s
m6dja, a kiadvdny ingyeness6ge, illetve a

6vig

archivumban tartdsdval

koltsdet6 rit6s m6rt6ke
4

A

kozfeladatot elldto szerv

dltal

kozz6tet

Folya matosa n

5

A

Lega

16

L

bb

6vig

archivu mba n ta rtdsdval

hirdetmenvek. kozlem6nvek

koz6rdek( adatok megismer6s6re

irdnyul<

Negyed6vente

Az el6z6 dllapot

torlend6

ig6nyek int6z6s6nek a rendje

lll. GazdSlkoddsi adatok
Adat
A kozfeladatot ell6t6
1
2

3

szerv 6ves kolts6gvet6se

Frissit6s

Meg6rz6s

A

A kozzet€telt kovet6 10 6vig

vSltozdsokat kovet6en

szdmviteli torv6ny szerinti beszdmoloja

azon na

A kozfeladatot elldt6 szervn6l foglalkoztatottak

Negyed6ve nte

ldtszdmdra vonatkoz6 osszesitett adatok, illetve
cisszesitve a vezet6k 6s vezet6 tisztsdgvise15k
illetm6nve, mu nka b6re, 6s re ndszeres iuttatdsai.
Az dlla mhdztartds p6nzeszkdzei felhasznd ldsdva l,
az 6llamhdztartdshoz tartoz6 vagyonnal tort6n6
gazddlkoddssal osszeftigg6, 5 milli6 forintot e1616,

vagy azt meghalad6 6rt6k(

I

A ktilon
meghatd

jogszabdlyban

rozott ideig,

legaldbb 1
archivu mba

A dont6s meghozataldt

n

de
evig

tartdsSval

A k6zz6tdtelt kovet6 5 6vig

kovet6 hatvanadik napig

drubeszerz6sre,

6pit6si beruhdz5sra, szolgiiltat6s megrendel6sre,
vagyo

n6rt6kesit6sre,

vagyo

vagyon vagy vagyoni 6rtdk(i

n

hasz nos itd sra,

jog

6taddsdra

vonatkozd szerz6d6sek megnevez6se, tdrgya,

a

kot6 felek neve, a szerz6d6s 6rtdke,
hatdrozott id6re kotott szerz6d6s eset6ben anna

szerz6d6st

id6tartama
4.

Kozbeszerz6si informdci6k (6ves

az

ajdnlatok elbirdldsd16l,

szerz6d6sek16)

terv,

a

6sszegz6s

megkotott

Negyeddvente

Legaldbb 1
archivumban tartdsdval

6vig

