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Tisztelt Jánosi Erzsébet!

A VCSM ZPIL Szolnok gazdasági társasághoz 2018. március 1-én érkezett közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbitájékoztatást adom:

A VCSM ZRt. Szolnok, mint közfeladatot ellátó szervezet az az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról sző|ő 2011. évi CxI. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
26. $-a, valamint a kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
12. $ (5) bekezdése alapján nem tagadhatja meg a közérdekű adatok kiadását.

Az Info tv. 30. s (1) bekezdésében foglaltak szerint ,,ha a kozérdekű adatot tartalmazó
dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem
ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. "

A Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 2:47. $ (1) bekezdése alapján ,,üzleti Íitok
a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem kÓzismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számóra nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tajékoztatás,
egyéb adat és az azokból készült Ósszeállítós, amelynek illetéktelenek óttal trjrténő megszerzése,
hasznosítása, mósokkal való kozlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzüg,;i,
gazdasági vag,, piaci érdeket sértené vagl veszélyeztetné, feltéve, hog,, a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat fetróhatóság nem terheli. "

A fenti közérdekű adatkérésének megfelelően, a VCSM ZRt. Szolnok által az üzemeltetési
tevékenységével összefiiggésben hasznáIt vegyszerek szállítására vonatkozó' 2OI5-tő| a mai
napig megkötésre került szerződéseket, illetve az adott évhez kapcsolódó számlákat mellékelten
csatoljuk. A szeruődésekben és a kapcsolódó számlákban a meg nem ismerhető adatokat
(egységárakat, nettó és bruttó számiaösszegeket) az előzőekberi kifejtetettekre tekintettel
kitakartuk.

Kérem táj éko ztatásunk s zíve s tudo másulv éte l ét.

Szolnok, 20l 8. március 14.
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