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ÖSSZEGZÉS 

Az Állami Számvevőszék a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság utóellenőrzése során megállapította, hogy az intézkedési tervben vál-

lalt feladatok végrehajtása javította a szabályozottságot, azonban a közzétételi kötelezett-

ségnek hiányos teljesítése miatt a gazdálkodásának átláthatósága kockázatot hordoz. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel össz-
hangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési tervekben foglaltakat. A rendszeres 
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz, ezáltal a közpénzügyek rende-
zettségének javulásához. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Állami Számvevőszék intéz-
kedést igénylő megállapításai alapján készített intézkedési tervében három intézkedést és azon belül összesen nyolc 
feladatot határozott meg, amelyből két feladatot határidőben, négyet határidőn túl, kettőt részben hajtott végre. 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a szabályozottság javí-
tása érdekében hatályba helyezték a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rög-
zítő szabályzatokat. Ezért a szabályozottság területén a kockázat csökkent. 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az intézkedési tervben vál-
lalt közzétételi kötelezettségének a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó, negyedévente 
közzéteendő adatok, továbbá az EU támogatásával megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó szerződések vonatkozásá-
ban nem tett eleget. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számve-

vőszéki jelentésben1 foglalt, intézkedéseket igénylő meg-

állapításokkal összhangban készített intézkedési tervben 

meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet vég-

rehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. a 
Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló társaság, alapítását 
Korm. határozat2 rendelte el. Fő tevékenysége egyéb termé-
szettudományi műszaki kutatás, fejlesztés. Közhasznú tevé-
kenységként végez tudományos tevékenységet, kutatást. A 
közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének idő-
pontja: 2014. január 30. 

A tulajdonosi jogokat 2016. szeptember 22-ig az NKFI Hiva-
tal3, ezt követően 2018. augusztus 1-ig az MNV Zrt.4, 2018. au-
gusztus 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium gya-
korolja. A Társaság5 a kormányzati szektorba sorolt egyéb szer-
vezetnek minősül. 

Az Ügyvezető6 személye az utóellenőrzéssel érintett időszakban nem 
változott. 

Az ÁSZ7 a 2016. évben ellenőrizte a Társaság vagyonmegőrzési és gaz-
dálkodási tevékenységét a 2011. január 1. és 2014. december 31. közötti 
időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 
Társaság által ellátott feladatok bevételei, ráfordításai elszámolásának és 
vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása megfelelt-e a jogsza-
bályi előírásoknak, és azok végrehajtása szabályszerű volt-e; a vagyonvál-
tozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója és 
a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el; a gazdálkodó szervezet 
épített-e ki és működtetett-e információs rendszert a szabályszerű vagyon-
gazdálkodás érdekében. Az ellenőrzés célja volt továbbá annak értékelése 
is, hogy a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek gazdálkodásá-
nak a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró 
elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e. Az erről szóló 
16100 számú számvevőszéki jelentés8-t az ÁSZ 2016. július 13-án hozta 
nyilvánosságra. 

Az utóellenőrzés a számvevőszéki jelentésben megfogalmazott intézke-
dést igénylő megállapításokra és javaslatokra készített intézkedési terv9-
ben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, értékelésére irányult. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv.10 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések in-
tézkedést igénylő megállapításaihoz és javaslataihoz kapcsolódóan az el-
lenőrzött szervezetek vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és 
az Állami Számvevőszék részére megküldeni. 

Az ÁSZ által befogadott intézkedési tervben foglaltak megvalósítá-
sát – az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az Állami Szám-
vevőszék utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. Az utóellenőrzések kere-
tében – az intézkedések értékelése során – az Állami Számvevőszék figye-
lembe veszi az ellenőrzött szervezetek működési feltételeiben, valamint a 
jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat. 

Az utóellenőrzés során az ÁSZ értékeli, hogy az érintett számvevőszéki 
jelentésben foglalt megállapításokkal és javaslatokkal összhangban, az el-
lenőrzött szervezet által készített intézkedési tervben meghatározott fel-
adatokat a feladatra kijelöltek végrehajtották-e. 

Az intézkedések végrehajtásával az adott terület szabályszerű műkö-
dése vonatkozásában a kockázatok csökkenhetnek, azonban hosszabb tá-
von az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásával önmagában nem 
szűnnek meg, csak akkor, ha beépülnek az ellenőrzött szervezet működé-
sébe, azokat folyamatosan karbantartják, figyelembe véve, illetve kezelve 
a változásokat. Emellett az intézkedések végrehajtásáig újabb kockázatok 
merülhetnek fel a szabályszerű működés vonatkozásában, amelyek keze-
lése szintén kiemelten fontos az ellenőrzött szervezet számára. 

Az ellenőrzött szervezet vezetője által készített intézkedési tervekben 
foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, vagy annak el-
maradása a szabályszerűség és a felelős vezetői magatartás vonatkozásá-
ban kockázatot hordoz, ami azt mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt 
hibák, hiányosságok és szabálytalanságok kezelése nem kapott kellő hang-
súlyt. Az utóellenőrzés során is fennálló szabálytalanságok esetén a köz-
pénz, közvagyon veszélyeztetettségi kockázat valószínűsített hatásának ér-
tékelése további intézkedéseket vonhat maga után. 

Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a szer-
vezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi ellenőr-
zési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok keze-
lése érdekében megfogalmazott javaslatokat, illetve az intézkedések vég-
rehajtása elmaradásának következtében továbbra is fennálló szabálytalan-
ság esetén értékeli a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségét. 

Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési jelen-
tések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradásának, vagy részleges 
megvalósulásának a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségére gyako-
rolt valószínűsített hatásának értékelése, további intézkedéseket vonhat 
maga után. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE 

 

 — Az ellenőrzött szervezet az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtotta-e?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező számvevőszéki jelentés közzétételének 
napjától az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének napjáig, azaz 
2016. július 13-tól 2019. augusztus 10-ig tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokkal és javaslatokkal 
összhangban a Társaság által készített intézkedési tervben foglaltak végre-
hajtásának ellenőrzése. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésének előírásai 
képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az 
ellenőrzés szakmai szabályai, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszerta-
nok, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint vé-
gezte. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kap-
csolattartást az ÁSZ SZMSZ11-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 

Az utóellenőrzés megállapításait az ÁSZ rendelkezésére álló, valamint 
az ÁSZ adatbekérése szerint az ellenőrzött szervezet által rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapozták meg. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentu-



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 

11 

mokra, adatokra alapozva megfigyelés. szemle (szemrevételezés), kérdés-
feltevés (információkérés), valamint elemző eljárás alkalmazásával történt. 
Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak 
egyrészt az ellenőrzési program részletes szempontjainál felsorolt adatfor-
rások, másrészt minden – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés 
szempontjából információt tartalmazó – dokumentum. 

Az intézkedési tervben előírt feladatokat azok végrehajthatósága, il-
letve végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékelte az ÁSZ: 

 „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, 
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtör-
tént; 

 „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intéz-
kedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl tör-
tént meg; 

 „részben végrehajtott” a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az 
intézkedési tervben előírt módon nem történt meg; 

 „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, do-
kumentumokkal nem igazolt annak teljesítése; 

 „okafogyottá vált” a feladat, ha végrehajtására – meghatározott 
esemény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést 
érintő feltétel változása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, 
és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé 
tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő; 

 „nem időszerű" az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli 
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézke-
dés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-
beni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, 
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok 
elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elekt-
ronikus megküldésével szolgáltatott adatokat, amelyek valódiságát és tel-
jes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hite-
lességi nyilatkozat igazolta. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, infor-
mációk kontrollja az ellenőrzés keretében megtörtént. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az ellenőrzött szervezet az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtotta-e? 
  

Összegző megállapítás A Társaság az intézkedési tervében meghatározott nyolc fel-
adat közül kettőt határidőben, négyet határidőn túl, kettőt 
részben hajtott végre. 

Az ÁSZ a 16100. számú jelentésében az Ügyvezető részére két javaslatot 
fogalmazott meg. A hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetésére a 
Társaság ügyvezetője által készített intézkedési terv három pontjában 
meghatározott nyolc feladatot, azok végrehajtásának határidejét, a felelő-
söket és a feladatok végrehajtásának értékelését az 1. sz. melléklet mu-
tatja be. 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának érté-
kelési kategóriák szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti. 

1. ábra 

 

Forrás: ÁSZ adatok 

A SZABÁLYOZOTTSÁG  javítása érdekében az Ügyvezető gon-

doskodott a Közzétételi szabályzat12 és a Közérdekű adatkezelési szabály-
zat13 kiadásáról (1.-2. sorok az I. sz. mellékletben). 

A TÁRSASÁG INTEGRITÁSA, a gazdálkodás nyilvánosságának 
biztosítása érdekében az Ügyvezető nem gondoskodott az EU támogatás-
sal megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó szerződések, valamint a foglal-
koztatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó negyedéves 
adatok közzétételéről (3.e.-f. sorok az I. sz. mellékletben). 

 

2 db; 25%

4 db; 50%

2 db; 25%

Az intézkedési terv végrehajtásának 
értékelési kategóriák szerinti  megoszlása

Határidőben végrehajtott

Határidőn túl végrehajtott

Részben végrehajtott
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. INTÉZKEDÉSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 

So
rs

zá
m

 

Az intézkedési tervben rögzített 
feladat 

Az intézkedési terv-
ben 

meghatározott 
határidő 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
felelős 

A feladat végrehajtása 

Határidőben végrehajtott feladatok 
1. Közzétételi szabályzat elkészítése és közzététele a társa-

ság www.bayzoltan.hu hivatalos honlapján 

Azonnal (2016. február 1-

vel kiadásra és közzétételre 

került a honlapon) 

Ügyvezető A Közzétételi szabályzat aláírásra került és 2016. február 1-én ha-

tályba helyezték, közzététele a Társaság honlapja14-n megtörtént. 

2. Közérdekű adatkezelési szabályzat elkészítése és közzé-

tétele a társaság www.bayzoltan.hu hivatalos honlapján 

Azonnal (2016. február 1-

vel kiadásra és közzétételre 

került a honlapon) 

Ügyvezető A Közérdekű Adatkezelési Szabályzat aláírásra került és 2016. feb-

ruár 1-én hatályba helyezték, közzététele a Társaság honlapján meg-

történt. 

Határidőn túl végrehajtott feladat 
3.a. Hiányzó adatok közzététele: 

 Szervezeti felépítés 

Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

Ügyvezető A feladat határidőben történt végrehajtását nem igazolták, a Társaság 

honlapján a 2019. júliustól hatályba lépett szervezeti működési sza-

bályzat szerinti szervezeti felépítést közzé tették. 

3.b. Hiányzó adatok közzététele: 

 SZMSZ 

Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

Ügyvezető 2016. március 1-éig nem történt meg a hatályos SZMSZ közzététele, 

tekintettel arra, hogy a 2019. júliustól hatályba lépett szervezeti és 

működési szabályzatát tette közzé a Társaság a honlapján. 

3.c. Hiányzó adatok közzététele: 

 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (in-

formatikai szabályzat) 

Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

Ügyvezető 2016. március 1-éig nem történt meg az adatvédelmi és adatbizton-

sági szabályzat közzététele, tekintettel arra, hogy a 2018. május 25-én 

aláírt és hatályba lépett Adatkezelési szabályzat15-át tette közzé a Tár-

saság a honlapján. 

3.d. Hiányzó adatok közzététele: Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

Ügyvezető Az FB, a vezető tisztségviselők, a vezető állású munkavállalók, az 

együttes cégjegyzésre jogosultak és a bankszámla feletti együttes ren-

delkezésre jogosultak adatai közzététele a Társaság honlapján határ-

http://www.bayzoltan.hu/
http://www.bayzoltan.hu/
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Az intézkedési tervben rögzített 
feladat 

Az intézkedési terv-
ben 

meghatározott 
határidő 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
felelős 

A feladat végrehajtása 

 FB, vezető tisztségviselők, vezető állású mun-

kavállalók, az együttes cégjegyzésre jogosul-

tak és a bankszámla feletti együttes rendelke-

zésre jogosultak adatai 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

időn túl megtörtént, legelőször a 2017. január 1-i adatok tekinteté-

ben. A 2015. és 2014. évi adatok közzétételére a Társaság archivált 

adatait tartalmazó honlapon 2018. december 7-én került sor. 

Részben végrehajtott feladat 
3.e. Hiányzó adatok közzététele: 

 EU támogatásával megvalósuló fejlesztések le-

írása, azokra vonatkozó szerződések  

Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

Ügyvezető Végrehajtott feladatrész: 

Az EU támogatásával megvalósuló egyes fejlesztések leírása a Társa-

ság honlapján közzétételre került. 

Nem végrehajtott feladatrész: 

Az EU támogatásával megvalósuló egyes fejlesztésekre vonatkozó 

szerződések – az Info tv.16 1. melléklet III. 7. pontjában előírt – közzé-

tételének teljesítése dokumentumokkal nem igazolt. 

3.f. Hiányzó adatok közzététele: 

 Foglalkoztatottak létszámára és személyi jut-

tatásaira vonatkozó adatok 

Azonnal (Valamennyi hi-

ányzó adat, információ a 

társaság honlapján közzété-

telre került 2016. már-

cius 1-vel) 

Ügyvezető Végrehajtott feladatrész: 

A Társaság honlapján közzétették az éves beszámolókat, amelyek 

éves szinten tartalmazzák a foglalkoztatottak létszámára és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített adatokat. 

Nem végrehajtott feladatrész: 

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó ada-

tok negyedévente történő – az Info tv. 1. melléklet III. 2. pontjában 

előírt – közzétételének teljesítése dokumentumokkal nem igazolt.  
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a jelentéstervezet 

megállapításaira írásban észrevételt tett. 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésével összhangban az ÁSZ a Függelékben feltünteti az ellenőr-

zés megállapításaival kapcsolatban tett, figyelembe nem vett észrevételeket, és megindo-

kolja, hogy azokat miért nem fogadta el. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

1 Számvevőszéki jelentés „Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft 2016.” című 16100 
számú jelentés 

2 Korm. határozat 1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő 
átalakításáról 

3 NKFI Hivatal Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
4 MNV Zrt. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
5 Társaság Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
6 Ügyvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
7 ÁSZ Állami Számvevőszék 
8 16100 számú számvevőszéki jelentés Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 

vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Bay 
Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. (közzétéve: 2016. július 13.) 

9 intézkedési terv Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. intézkedési terve, 
kelt: 2016. július 25-én (iktatószám: V-0931-277/2016.) 

10 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 
(hatályos: 2011. július 1-jétől) 

11 ÁSZ SZMSZ Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata 

12 Közzétételi szabályzat Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Közzétételi 
szabályzata (hatályos: 2016. február 1-jétől) 

13 Közérdekű adatkezelési szabályzat Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Közérdekű 
adatkezelési szabályzata (hatályos: 2016. február 1-jétől) 

14 Társaság honlapja www.bayzoltan.hu 

15 Adatkezelési Szabályzat Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Adatkezelési 
Szabályzat (hatályos: 2018. május 25-étől) 

16 Info tv. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (hatályos: 2012. január 1-jétől) 
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