
z§Te
.. í8l

Balatonfüredi Szolgáltató lpartestület {SZIT}

Hangfelvétel Szabályzata

A Balatonfüredi Szolgá|tató lpartestülete {a továbbiakban a jelen szabályzatban: SZlTi a SZlT
Hangfelvétel Szabályzatát a SZiT Közgyűlés 2019. május 08-án a 1,,/2079./V,08,1KGy. sz. határozat
aiapján az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény
rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint fogadta el^

1./ A SZ|T Alapszabálya és a Választási szabályzata és Közgyűlési ügyrendje ia továbbiakban SZMSZ)
alapján az alábbi eseményeken (továbbiakban: esemény} egyetlen hivatalos hangfelvétel készül:

- Kózgyűiés,

- Elnökségi ülés,

- Számvizsgaló és Etikai Bizottsági ülés

7"/ A jelen szabályzat az elkészült hangfelvételek készítésének, kiadásának, másolásának és
archiválásának (továbbiakban: kezelés} legfontosabb szabályait tartalmazza.

3./ Az események megnyitását követően az esemény levezetője tájékoztatja a je|enlevőket, hogy az
elhangzottakról - a jegyzőkönyv pontos elkészítése {cél} érdekében - hangfelvételt kívánnak készíteni.
Ezt követően jelenlevők nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak-e a hangos jegyzőkönyv elkészítéséhez,

amennyiben a hangfelvétel készítését a résztvevők nem egyhangúan támogatják, hanem vannak olyan
személyek, akik nem kívánnak hozzájárulni a hangfelvétel rögzítéséhez, akkor biztosítani kell
számunkra azt a lehetőséget, hogy az általuk mondottakat hangrögzítés nélkül közölhessék, így a
felszóla lásu k ta rtal ma kizárőlag az ír ottjegyzőkönyvbe kerüljön be le.

A fentiek alapján tehát nem szükséges, hogy valamennyi jelenlevő egyhangúlag hozzájáruljon a

hangfelvétel elkészítéséhez, azonban azon jelenlévők esetében, akik nem adták hozzájárulásukat, a

hozzászólásuk megkezdése előft le kell állítani a felvételt és ezen hozzászólásokat csak az írott
jegyzőkönybe lehet rögzíteni.

4./ Az elkészült hangfelvételeket a 5ZlT a cél megvalósulásáig köteles megőrizni, s arról minden esetben
biztonsági mentést készíteni. Annak archiválása az alábbiak szerint történik: évente cd lemezre le kell
menteni a testületi ülések anyagait, jegyzőkönyveit, hanganyagait, határozatait, amit a SZlT
páncélszekrényben kell tárolni.

5./ Az elkészült hangfelvételekről az alábbi személyek kérhetnek rnásolatokat:

- az Elnökség tagjai, a Számvizsgáló és Etikai Bizottság elnöke.

6./ A másolat kikérése írásbeli kérelem alapján történik, A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelrnező
nevét és tisztségét és a hangfelvétel másolat kérésének indokát.

7 ./ A hangfelvétel kiadás áről a SZ|T elnöke határoz,



8./ A hangfelvétel kiadása jegyzőkönyv felvétele mellett történik, melynek mintája a jelen Szabályzat
mellékletét képezi.

9.1A kiadott hangfelvétel alap esetben nyilvánosságra nem hozható, annak nyilvánosságra hozatalához
a 5ZlT Elnökség hozzájárulására van szükség.
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kiadott hangfelvétel kizárólag Közgyűlésen, elnökségi ülésen hozható nyilvánosságra.

11,/ 
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kiadott hangfelvétel tartalmát a Kérelmező, kizárólag a SZlT-tel kapcsolatos tevékenysége
körében használhatja fel"

1,2,/ 
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hangfelvételt az lnfo tv. 17,§ (2) bekezdés d) pontja alapján törölni kell, ha az adatkezeiés célja
megszűnt, tehát az írott jegyzőkönyv elkészüit, illetve a rendelkezésre álló jogorvoslati iehetőségekre
meghatározott határidők elteltek. A jegyzőkönyvben minden releváns ténynek, körülménynek
szerepelnie kell, ennek tartalrna szolgál később az elhangzottak bizonyítására.

13./ A jelen Szabályzatban nern szabályozott kérdésekben az Alapszabály, az SZMSZ, a hatályos rnagyar
Po}gári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
rnűködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az információs önrendelkezésijogról és

az információszabadságról szóló 2011, évi CXll. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok

rendelkezései az irányadók.

14/ Ajelen szabályzatot a 5ZlT tagjai és az egyéb érintettek részére hozzáférhetővé kell tenni. A §ZlT
weboldalán a jelen szabályzatot nyílvánosságra kell hozni.

A jeien Hangfelvéte| Szabályzatot a SZ|T közgyűlés 2019. május B-i ülésén elfogadta a

3,. l2űt9.!V .O8.1KGy. sz. határozat alapján.

Ba latonfüre d, 2019. május 08.
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