Black Box adatösszesítés szabályzata

A Black Box adatgyűjtés és a jelen szabályzat célja
A Magyar Növényvédelmi Szövetség („NSZ”) közgyűlése 7/2017. számú határozatával
döntött a Black Boksz rendszerű adatgyűjtés bevezetéséről. Az adatgyűjtés keretében az NSZ
tagjai az NSZ által időről időre meghatározott időtartam tekintetében adatot szolgáltatnak az
NSZ számára 5 szántóföldi (kalászosok, kukorica, napraforgó, repce, egyéb) és 4 kertészeti
(szőlő, alma, egyéb gyümölcs, zöldség) kultúrában szercsoportonkénti (gyom, gomba, rovar,
egyéb) értékesítési adataikról.
Az adatgyűjtés célja, hogy hozzájáruljon az áruk termelésének vagy forgalmazásának
javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé
téve a fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből, anélkül, hogy az NSZ
tagjaira olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek, avagy
lehetővé tenné az NSZ tagjainak, hogy a kérdéses áruk jelentős része tekintetében
megszüntessék a versenyt.
Az előzőek biztosítása érdekében az adatgyűjtés eredményeként létrejövő adatbázis nem
tartalmaz semmilyen, az egyes adatszolgáltatók termékeinek beazonosítására alkalmas adatot,
és ezen adatokat az NSZ nem is őrzi meg.
Az egyértelműség kedvéért, az NSZ által lefolytatandó adatgyűjtés kifejezetten nem irányul a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a (1) bekezdésében leírt célok vagy hatások elérésére.
Általános rendelkezések:
1. Az adatokat papíron kell beadni az NSZ ügyvezetése által előzetesen írásban
meghatározott, az adatgyűjtésre feljogosított külső szolgáltató (ügyvéd) és/vagy
szövetségi alkalmazott részére, az ugyancsak az NSZ ügyvezetése által írásban
meghatározott összesítés napját megelőzően személyesen, meghatalmazott, vagy futár
által a külső szolgáltatónak (ügyvéd), illetve a megadott határidő előtti napon beérkezően
tértivevényes, ajánlott levélben. Amennyiben az NSZ ügyvezetése az adatgyűjtéssel külső
szolgáltatót (ügyvédet) bíz meg, az adatgyűjtő kérésére az adatok postai úton történő
benyújtásának lehetősége kizárható. Az NSZ ügyvezetése az NSZ tagjait írásban, legalább
az adatgyűjtés napját 10 nappal megelőzően hívja fel az adatközlésre, megjelölve az
adatgyűjtés időpontját és helyét.
2. Az adatokat minden esetben lezárt borítékban, az adatszolgáltatónak a boríték zárását
keresztező bélyegzőjével ellátva kell benyújtani, a borítékon pedig fel kell tüntetni a
’Black Box' jeligét. Az adatszolgáltató bélyegzője, illetve a jelige nélkül küldött levél
bizalmas kezelése nem dokumentálható, így az az összesítésnél nem vehető figyelembe,
az ilyen küldeményt az összesítés helyszínén, közjegyző előtt meg kell semmisíteni.
3. Késedelmes adatszolgáltatás esetén a rendelkezésre álló adatokkal kell az összesítést
elkészíteni és azt, csak az abba adatot küldők részére kell továbbítani.
4. Az NSZ tagjai által szolgáltatott adatok összesítése és az egyedi céges adatok
megsemmisítése az összesítés helyszínén, közjegyző jelenlétében zajlik.
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Az összesítést végző feladatai, kötelezettségei:
1. Az NSZ Elnökség által jóváhagyott egységes adatközlő táblázatot (Excel formátum) a
titkárság az összesítést megelőzően minimum 10 munkanappal elektronikus formában
kiküldi a tagvállalatok vezetői részére.
2. Az adatszolgáltatás tényéről az adatgyűjtő átvételi elismervényt ad ki, és azt az
adatszolgáltatás kézbesítési formájának megfelelően kézbesíti az adatszolgáltatónak.
3. A beérkezett adatközlő lapok borítékainak felbontása az összesítés helyszínén, közjegyző
jelenlétében történik.
4. Az adatlapokat papírszalagos számológéppel kell összesíteni. Az adatközlő lapok
soronként összesített adatait a hordozható számítógépen lévő nyomtatvány megfelelő
sorába kell rögzíteni.
5. Azt a sort, amelyik 3-nál kevesebb egyedi adatból áll a táblázatban *-gal kell jelölni és
ennek értékét csak a mindösszesen értékhez kell hozzáadni.
6. Az összesítést követően, az összesítések papírszalagjait, valamint az egyedi vállalati
adatlapokat iratmegsemmisítővel fel kell aprítani.
7. A „Black Box" végleges adatsora, a 4. pont szerinti, összesített adatokat tartalmazó
táblázat, amely lábjegyzetként tartalmazza az adatszolgáltató cégek felsorolását, olyan
módon azonban, hogy abból az egyes adatszolgáltatók és a szolgáltatott adatok közötti
kapcsolatra ne lehessen következtetni. A titkárság ezt legkésőbb az összesítésre kijelölt
dátumot követő munkanapon az adatszolgáltatóknak elektronikus úton megküldi.
Az adatszolgáltató feladatai, kötelezettségei:
1. A táblázatot az abban megadott mértékegységre (MFt) ügyelve kitölti és az összesítés
napja előtt egy nappal beérkezően tértivevényes ajánlott levélben megküldi, vagy
személyesen, meghatalmazott, vagy futár által eljuttatja.
2. Az összesített adatokat az adatszolgáltatásban nem részt vevő féllel nem osztja meg.
Ezt a szabályzatot az NSZ Elnöksége elektronikus egyeztetés után 2017. július 20-n hagyta
jóvá.
Budapest, 2017. július 21.
______________________
Kovács Gyula
elnök
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