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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A szabályzat célja 

 E szabályzat célja a 2011. évi CXII törvény – (az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról) alapján, az adatok kezelésére vonatkozó alapvető sza-
bályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját 
az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesí-
tésével megvalósuljon. 

 
2. A szabályzat hatálya 

         (1) E szabályzat hatálya a kunfehértói Önkormányzat területén folytatott minden olyan  
adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, va-
lamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.  

           (2) E szabályzat a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális 
módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell. 

 
(3) Nem kell alkalmazni e szabályzat rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag 

saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire. 
 

 
(4) A közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan szabályzat az adat-

szolgáltatás módjára és feltételeire, az azért fizetendő ellenértékre, valamint a jogor-
voslatra vonatkozóan e szabályzattól eltérő szabályokat állapíthat meg. 
 
 

3.  Értelmező rendelkezések 

 E szabályzat alkalmazása során: 
 
1. érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvet-
lenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturá-
lis vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 
 
3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképvise-
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leti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 
 

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselek-
ménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve 
a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előé-
letre vonatkozó személyes adat; 
 
5.közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabály-
ban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és te-
vékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűj-
teményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a meg-
kötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 
6. közérdekből nyilvános adat: a  közérdekű  adat fogalma  alá  nem  tartozó  minden  
olyan  adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét szabályzat közérdekből elrendeli; 
 
7.  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezelésé-
hez; 
 
8. tiltakozás: az érintett  nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését  ki-
fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésé-
nek célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval vég-
rehajtatja; 
 
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyil-
vánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fény-
kép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizi-
kai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

 
 
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-
férhetővé tétele; 
 
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
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13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges; 

 

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése cél-
jából; 

 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 
 
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmi-
sítése; 
 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-
végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköz-
től, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon 
végzik; 

 
 
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az  adatkezelővel   kötött  szerződése  alapján  -  
beleértve  a jogszabály  rendelkezése  alapján  történő szerződéskötést is - adatok fel-
dolgozását végzi; 
 
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett; 

 
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely- ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot-az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

 
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 
vagy az adatfeldolgozóval; 
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II. FEJEZET 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 
 
4. Az adatkezelés elvei 

(1)   Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség tel-
jesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie 
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és tör-
vényesnek kell lennie. 

(2)  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásá-
hoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósu-
lásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(3)  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kap-
csolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha 
az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz 
szükségesek. 

(4)  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érin-
tettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
5. Az adatkezelés jogalapja 

          (1)  Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt szabályzat vagy - szabályzat felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a to-
vábbiakban: kötelező adatkezelés). 

(2)   Különleges adat a 6. pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha 
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett 

nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biz-
tosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 
megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből 
szabályzat elrendeli, vagy 

c) a 3. 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló         
célból elrendeli.  
d) Kötelező   adatkezelés   esetén   a   kezelendő   adatok  fajtáit,  az   adatkezelés   cél-
ját   és   feltételeit,   az   adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, vala-
mint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő szabályzat, illetve önkor-
mányzati rendelet határozza meg. 

(3) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények meg-
előzésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási fela-
datainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysérté-
si, a polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartáso-
kat. 
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(4)  Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetet-
len vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-

séges, és ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 
áll. 

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek vé-
delméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen ve-
szély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadálya-
inak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényeses képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása 
nem szükséges. 

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a 
személyes adatok kezelése szempontjából - e szabályzat alapján - az érintettnek ismernie 
kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a fel-
használás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevé-
telének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen  módon  tartalmaznia  kell,  hogy az érin-
tett aláírásával  hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezelésé-
hez. 

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 
felvett adatokat szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában 

 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásá-
val arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulá-
sának visszavonását követően is kezelheti. 

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az el-
járás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére 
indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hoz-
zájárulását vélelmezni kell. 

(7) Az érintett  hozzájárulását  megadottnak  kell  tekinteni  az  érintett  közszereplése  
során  általa  közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok 
tekintetében. 

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
 

6.  Az adatbiztonság követelménye 

          (1)  Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehaj-
tani, hogy az e szabályzat és az 
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek ma-
gánszférájának védelmét. 

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intéz-
kedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e szabályzat, valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáfé-
rés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
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valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartás-
okban tárolt adatok - kivéve ha azt szabályzat lehetővé teszi - közvetlenül ne le-
gyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldol-
gozó további intézkedésekkel biztosítja 
a)    a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátvi-
teli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

c) annak  ellenőrizhetőségét  és   megállapíthatóságát,  hogy  a   személyes  adatokat  
adatátviteli   berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy to-
vábbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedé-
sek meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehé-
zséget jelentene az adatkezelőnek. 
 

7.  Adattovábbítás külföldre 

       (1)  Személyes adatot e szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adat-
kezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor 
továbbíthat, ha 
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy 
b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és a 

harmadik országban az átadott 
adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfe-
lelő szintű védelme. 

(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha 
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy 
g) a  harmadik ország és Magyarország  között az érintetteknek a  14. §-ban foglalt 

jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, il-
letve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat 
tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. 
 

(3) Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló nemzetközi szerződés végrehajtása   érdekében,   a   nemzetközi   szerződésben   
meghatározott   célból,   feltételekkel   és   adatkörben - a (2) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek hiányában is - továbbíthatók harmadik országba. 

(4) Az    EGT-államba    irányuló   adattovábbítást    úgy    kell    tekinteni,    mintha    
Magyarország    területén    belüli 
adattovábbításra kerülne sor. 
 

 



Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
 

7 

8. Az adatkezelés korlátai 

        (1)   Ha szabályzat, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának 
rendelkezése alapján az adatkezelő 
személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással 
egyidejűleg jelzi a személyes adat 
a) kezelésének lehetséges célját, 
b) kezelésének lehetséges időtartamát, 
c) továbbításának lehetséges címzettjeit, 
d) érintettje e szabályzatban biztosított jogainak korlátozását, vagy 
e) kezelésének egyéb korlátozását 
(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adat-
kezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak 
megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozás-
nak megfelelően biztosítja. 

(2) Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes ada-
tot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes 
hozzájárulását adta. 

(3) Szabályzat, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának ren-
delkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzet-
tet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az 
nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalma-
zandó jogi rendelkezésbe. 

(5) Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett szemé-
lyes adatok felhasználásáról. 
 

 9. Adatfeldolgozás 

 (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és köte-
lezettségeit e szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei 
között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adat-
kezelő felel. 

(2) Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet 
igénybe. 
(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 

jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja 
fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adat-
kezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozás-
sal nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat fel-
használó üzleti tevékenységben érdekelt. 
 

10. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

 (1) Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek ér-
tékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést 
a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az 
érintett kezdeményezte, vagy olyan szabályzat teszi lehetővé, amely az érintett jogos 
érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. 

(2) Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tá-
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jékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek 
álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. 

 
11. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során 

       (1)  Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára 
használható fel. 

(2) A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási 
cél megengedi – véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön 
kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható termé-
szetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak ak-
kor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. 

(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat 
nyilvánosságra, ha 

 
a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy 
b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához 
szükséges. 
 

12. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra 

          (1)  A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha szabályzat eltérően 
nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosí-
tásra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti. 

(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha szabályzat 
eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok sta-
tisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön szabályzat határozza meg. 

 
13. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

           Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

          (1)  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatke-
zelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

(2) Az  adatkezelő  az  adattovábbítás jogszerűségének  ellenőrzése,  valamint  az  érin-
tett   tájékoztatása  céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az 
általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját 
és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére 
irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést 
előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt 
évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapít-
ható meg. 
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(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfel-
jebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 
nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mérté-
két a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést 
vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése he-
lyesbítéshez vezetett. 

          (1)  Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-
ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a fel-
világosítás megtagadására e szabályzat mely rendelkezése alapján került sor. A felvilá-
gosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet   a   bírósági   jogor-
voslat,   továbbá   a   Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatósághoz 
(a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év ja-
nuár 31-éig értesíti. 

          (1)   Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő sze-
mélyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő he-
lyesbíti. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett-a 14. § c) pontjában foglaltak szerint- kéri; 
c) az hiányos vagy téves-és ez az ál lapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a 
törlést szabályzat nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatáro-
zott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 
(3)A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonat-

kozik azon személyes adatra, 
amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmé-
ben levéltári őrizetbe kell adni. 

(4)Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érin-
tett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

(5)Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontat-
lansága nem állapítható meg egyértelműen. 

      (1)  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni 
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőz-
hető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem telje-
síti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, tör-
lés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintet-
tet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
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Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait szabályzat korlátozhatja az ál-
lam külső és belső biztonsága, így 
a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a 
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gaz-
dasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi 
érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vét-
ségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása cél-
jából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett 
vagy mások jogainak védelme érdekében. 
 

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye 

           (1)  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzá-
járuláson alapul vagy kötelező. 

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos  minden  tényről,  így  különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érin-
tett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, 
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire 
is. 

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti infor-
mációkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával 
is. 

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is 

 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek is-
mertetése, valamint 
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma, kivéve 
a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet. 

 
15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

          (1)Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vo-

natkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén; 

b) ha a  személyes adat felhasználása vagy továbbítása  közvetlen  üzletszerzés,  
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn be-
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lül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, 
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intéz-
kedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem 
ért egyet, illetve ha az adatkezelő 
a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve 
a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott mó-
don bírósághoz fordulhat. 

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozá-
sa miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számí-
tott 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében 
- a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az 
adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvi-
lágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az 
adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre 
irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágo-
sítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra 
nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő 
ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést szabályzat rendel-
te el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő 
egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát 
megállapította. 

 
16. Bírósági jogérvényesítés 

          (1)  Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben 
az adatátvevő az adatkezelő 
ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 
bizonyítani. A 21. § (5) és 
(6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatát-
vevő köteles bizonyítani. 

(3) A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban 
együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az 
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. 

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Ható-
ság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban 
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az 
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon be-
lül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § 
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(5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 
(7) A    bíróság    elrendelheti    ítéletének    -    az    adatkezelő    azonosító    adatainak    

közzétételével    történő    - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és 
nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. 
 

17. Kártérítés 

          (1)  Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság kö-
vetelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel 
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő. 

(2)   Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy sú-
lyosan gondatlan magatartásából származott. 

 
18. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat 

         (1)  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezető-
jének felügyelete alá tartozó - 
jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező - belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni 
a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve fel-

dolgozó adatkezelőnél és 
adatfeldolgozónál; 

b) a pénzügyi szervezetnél; 
c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál. 

(2) A belső adatvédelmi felelős 
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az 
érintettek jogainak biztosításában; 

b) ellenőrzi e szabályzat és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a  
belső adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmé-
nyeknek a megtartását; 

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése ese-
tén annak megszüntetésére 
hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; 

d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

(3) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott adatkezelőknek, valamint - az adatvédelmi  nyil-
vántartásba  bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével - egyéb ál-
lami és önkormányzati adatkezelőknek e szabályzat végrehajtása érdekében adatvé-
delmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük. 

 
19.  A belső adatvédelmi felelősök konferenciája 

           (1) A belső adatvédelmi felelősök konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a Hatóság 
és a belső adatvédelmi felelősök rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja 
a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog-
szabályok alkalmazása során az egységes joggyakorlat kialakítása. 
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(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja 
össze, és meghatározza napirendjét. 
(3) A konferencia tagja minden olyan szervezet belső adatvédelmi felelőse, amelynél a fe-

lelős kinevezése szabályzat alapján kötelező. 
(4) A konferencia tagjai lehetnek azon szervezetek belső adatvédelmi felelősei, amelyek 

esetében a kinevezés nem kötelező. E célból a Hatóság által vezetett belső adatvédel-
mi felelősi nyilvántartásba bejelentkezhetnek. 

(5) A Hatóság a  kapcsolattartás céljából  belső adatvédelmi felelősi  nyilvántartást vezet 
a konferencia tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza a belső adatvédelmi felelős nevét, 
postai és elektronikus levélcímét, továbbá a képviselt szervezet megnevezését. 

(6) A nyilvántartásban a Hatóság az (5) bekezdés szerinti adatokat a belső adatvédelmi fe-
lelős e megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzéséig tartja nyilván. 

 

III. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE 
 
A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

(1)  Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatá-
rozott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: köz-
feladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 
közérdekből nyilvános adatot - az e szabályzatban meghatározott kivételekkel - erre irá-
nyuló igény alapján bárki megismerhesse. 
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró 

személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat el látásával ösz-
szefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismer-
hetőségét szabályzat előírja. 

(3) Ha szabályzat másként nem  rendelkezik, közérdekből  nyilvános adat a jogszabály 
vagy állami, illetőleg  helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján köte-
lezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó 
szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes 
adatnak nem minősülő adat. 

(1)  A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített   
adat védelméről szóló szabályzat szerinti minősített adat. 
(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfaj-
ták meghatározásával - szabályzat 

a) honvédelmi érdekből; 
b) nemzetbiztonsági érdekből; 
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; 
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből; 
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; 
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; 
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel; 
h)  a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekitettel korlátozhatja. 

 
(3) Az üzleti titok megismerésére a Polgári Szabályzatkönyvben foglaltak az irányadók. 
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(4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai 
Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a mone-
táris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is. 

(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irá-
nyuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a ke-
letkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését  -  az  adat   
megismeréséhez  és  a   megismerhetőség   kizárásához  fűződő   közérdek  súlyának 
mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.  

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5)  bekez-
désben meghatározott időtartamon belül a döntés meghozatalát követően akkor utasít-
ható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényeses működési 
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, 
így különösen  az  adatot   keletkeztető  álláspontjának a  döntések előkészítése  során  
történő  szabad   kifejtését veszélyeztetné. 

(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok megismerhetőségének kor-
látozására az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg. 

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő - kü-
lön törvényben szabályozott adatszolgáltatásra. 
 

20.  A közérdekű adat megismerése iránti igény 

 (1)  A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki 
igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok 
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(2) Ha szabályzat másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapí-
tott költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek 
megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény ponto-
sítására. 
(4)  A közérdekű  adat  megismerésére  irányuló  igénynek az adatot  kezelő  közfelada-
tot ellátó  szerv az  igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 15 napon belül tesz eleget. 
(5) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) 
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről 
az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. 
(6) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási 
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó 
szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően 
- költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatni kell. 
(7) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, 
jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfize-
tését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy 
a  másolatként  igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá  
a  költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést 
nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájé-
koztatni kell. 
(8) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket 
és azok legmagasabb mértékét, valamint  a   másolatként   igényelt   dokumentum  jelen-
tős   terjedelmének   megállapítása   során   alkalmazandó szempontokat jogszabály hatá-
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rozza meg. 

(1)   Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 
adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell 
tenni. 

(2)Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfe-
ladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kí-
vánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban 
már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tar-
talmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra 
való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

(3)Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e sza-
bályzat alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 na-
pon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elekt-
ronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az 
elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról 
minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

(4)A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert 
a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más 
nyelven fogalmazza meg. 

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében 
szabályzat az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell 
értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag ab-
ban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb 
súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek-
nél. 

(6)  A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. 

           (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a telje-
sítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszab-
bított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette 
meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata ér-
dekében bírósághoz fordulhat. 

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért 
megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizo-
nyítania. 

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül 
kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítá-
sa, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt 
az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést 
tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, 
az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58.  
(4)  bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindí-
tani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van he-
lye. 
(5) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Ható-

ság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
(6) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a megyei bíróság 

hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság 
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székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A 
bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. 

(7) A bíróság soron kívül jár el. 
(8) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában 

az adatkezelőt a kért közérdekű  adat  közlésére  kötelezi.  A  bíróság  a   másolat  ké-
szítéséért  megállapított  költségtérítés  összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot 
ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra köte-
lezheti. 

 

IV. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE 
 
21. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami     
és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és ön kormányzati 
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci 
szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jo-
gok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pon-
tos és gyors tájékoztatását. 

 
22. Az elektronikus közzététel kötelezettsége 

(1)  Az e szabályzat alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes 
honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól 
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható 
módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szem-
pontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus köz-
zététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthe-
tő.(1)  Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős - a 35. § alkalmazásával 
-    a közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely gondoskodik az adatok 
honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen az, hogy az egyes köz-
zétett közérdekű adatok melyik szervtől származnak, illetve melyikre vonatkoznak. 

(2) Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzététe-
lére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar 
elhárításáról és az adatok frissítéséről. 

(3) A  közzétételre szolgáló  honlapon  közérthető formában  tájékoztatást  kell adni  a  
közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól.  A  tájékoztatásnak tartalmaznia   
kell  az  igénybe vehető jogorvoslati   lehetőségek ismertetését is. 

(4) A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adato-
kon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános ada-
tok is. 

(1)  Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. 
§-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos 
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közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. 
(2) A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, 

hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. 
(3) Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötele-

zettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. 
(4) Az elektronikusan közzétett adatok- ha e szabályzat vagy más jogszabály eltérően nem 

rendelkezik- a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel 
kötelezettsége a szervjogutódját terheli. 

 
23. Adatvédelmi nyilvántartás 

(1)  Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozó-
dásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adat-
védelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tar-
talmazza 

a) az adatkezelés célját, 
b) az adatkezelés jogalapját, 
c) az érintette körét, 
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 
e) az adatok forrását, 
f) az adatok kezelésének időtartamát, 
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a har-

madik országokba irányuló adattovábbításokat is, 
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, 
illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységét,  
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, j)     a belső adatvédelmi fele-
lős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait. 

(2) Az adatvédelmi nyilvántartása nemzetbiztonsági szervek adatkezelései tekintetében a 
nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját tartalmazza. 

(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely 
 

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való 
részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi 
tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektro-
nikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló szemé-
lyek adataira vonatkozik; 

b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik; 
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával   

kapcsolatos  személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség meg-
őrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; 

d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes 
adatokra vonatkozik; 
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás 

lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a 
büntetés-végrehajtással összefüggésben  kezelt személyes adatokra vonatkozik; 

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - 
törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának 
megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; 

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló szabályzat szerinti 
médiatartalom-szolgáltató olyan 
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adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják; 
h)  a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,  
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg. (4)  Az adatvédelmi 
nyilvántartás nyilvános, azt a Hatóság a honlapján bárki számára hozzáférhető módon 
közzéteszi. 

 (1)  A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a kötele-
ző adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál. A 
kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével az adat-
kezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg. 
(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő 

jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál. 
(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkeze-

lésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos. 
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) be-
kezdése szerinti adatokat. 

Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele 
kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fi-

zetni. 

 (1)  A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezé-
sétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § 
(1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat. 
(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 

határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak sze-
rint megkezdheti. 

(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől 
számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § 
(1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés 
feltételei biztosíthatók. 

(4) Ha a kérelem olyan - az (5) bekezdésben meghatározott - adatkezelés nyilvántartásba 
vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével 
nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő     korábban     
nyilvántartásba     vett     adatkezelésénél     nem     alkalmazott,     új     adatfeldol-
gozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, 
hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban meghatározottak 
szerint 

a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére; 
b) a pénzügyi szervezetekés közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkeze-
lésére; 
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre 
vonatkozó adatkezelésére 
vonatkozik. 

 
(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának 

tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az 
adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadá-
sakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, 
és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét. 

(7) A 65. § (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az adatkezelő a 
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változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet 
nyújt be a Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5) bekezdésben 
foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kérelemnek csak a meg-
változott adatokat kell tartalmaznia. 
 

 
24. Adatkezelés és titoktartás 

 (1)  A Hatóság eljárása során - az annak lefolytatásához szükséges mértékben és ideig - 
kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint szabályzat által védett titoknak és hiva-
tás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással összefüggnek, 
illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges. 
(2) A Hatóság a vizsgálata során beszerzett adatokat hatósági eljárásában felhasználhatja. 
(3) A Hatóság az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXII. szabályzat 23. § (2) be-

kezdésében meghatározott adatokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXII. 
szabályzat 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint ismerheti 
meg. 

(4) A minősített adatot érintő adatkezeléssel kapcsolatos eljárása során a Hatóság elnökhe-
lyettese, vezető megbízású köztisztviselője és vizsgálója - ha megfelelő szintű személyi 
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik - a minősített adatot a minősített adat védelméről 
szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti. 

(5) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, vala-
mint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve állt személyek - a más 
szervezet számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve - e jogviszony fennállá-
sa alatt, és annak megszűnését követően  is  kötelesek megőrizni a  Hatóság tevékeny-
ségével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, minősí-
tett adatot, illetve szabályzat által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titok-
nak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt   vagy    körülményt,   ame-
lyet   a    Hatóság    nem    köteles   szabályzat   előírásai    szerint   a    nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tenni. 

(6) Az (5) bekezdésben felsorolt személyek megőrzési kötelezettsége arra terjed ki, hogy a 
feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt vagy körülményt 
jogosulatlanul  nem tehetik közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik 
személy tudomására. 
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1. A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 

 
Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT alapvető célja, hogy a számítás-
technika alkalmazása során biztosítsa a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalnál az alábbiakat: 
− titok-, számítástechnikai vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartását, 
− az üzemeltetett számítógépek, valamint azok kiegészítő eszközeinek rendeltetésszerű használa-

tát, 
− az üzembiztonságot szolgáló karbantartást és fenntartást, 
− az adatok számítógépes feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen felhasz-

nálásból származó hátrányos következmények megszüntetését, illetve minimális mértékre való 
csökkentését, 

− az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzését, 
− az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációinak nyilvántartását, 
− munkaállomásokon (USER) lekérdezhető adatok körének meghatározását, 
− adatállományok biztonságos mentését, 
− a számítógépes rendszer zavartalan üzemeltetését, 
− a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzését, elhárítását, 
− az adatvédelem és adatbiztonság feltételeit, 
− a védelemnek működnie kell a rendszer fennállásának egész időtartama alatt, a megtervezésüktől 

kezdve az üzemeltetésükön keresztül a felhasználásig. 
 
 
Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT az adatvédelem általános érvé-
nyű előírását tartalmazza, meghatározza az adatvédelem és adatbiztonság feltételrendszerét. 
Szabályozza a számítástechnikai eszközök használatát. 
 

 

2. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  hatálya 

 

Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT személy i hatálya a Kunfehér-
tói Polgármesteri Hivatal  valamennyi dolgozójára kiterjed. 
 

Tárgyi hatálya kiterjed 

− a védelmet élvező adatok teljes körére, felmerülésük és  feldolgozási helyüktől, idejüktől és az 
adatok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül (elsődleges adathordozók a bizonylatok, kü-
lönböző tablók stb.), 

− a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  tulajdonában lévő valamennyi számítástechnikai berende-
zésre, valamint a gépek műszaki dokumentációira is, 

− a rendszer- és felhasználói programokra, 
− az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 
− az adathordozók tárolására, felhasználására. 
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3. A szabályzathoz kapcsolódó szabályozások 
 
 

Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT-ot az alábbiakban felsorolt előírá-
sokkal összhangban kell alkalmazni: 
− Bizonylati szabályzat, 
− Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
− Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 
− Belső ellenőrzési szabályzat. 
 
 
 

4. Védelmet igénylő adatok, eszközök köre 

 

4.1. A védelem tárgya: 

− az alkalmazott hardver eszközök és azok működési biztonsága, 
− a számítástechnikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányok és dokumentációk, 
− az adatok és adathordozók megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok felhasználásáig, 
− az adatfeldolgozó programrendszerek, valamint a feldolgozást támogató rendszer szoftverek tar-

talmi és logikai egysége, előírásszerű felhasználása, reprodukálhatósága, 
− személyhez fűződő és vagyoni jogok (jogtalan belső és minden külső fél), 
− az alkalmazott biztonsági intézkedések, azok tervei, tartalmi előírásai és eljárási szabályai. 

 

4.2. A védelem eszközei: 
 

A mindenkori technikai fejlettségnek megfelelő műszaki, szervezeti, programozási, jogi, ügyrendi 
intézkedések, azok az eszközök, amelyek a védelem tárgyának különböző veszélyforrásokból szár-
mazó kárt okozó hatásokkal, szándékokkal szembeni megóvását elősegítik, illetve biztosítják. 
 
 

5. A védelem felelőse 

A védelem és a védelemhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosításának felelőse a Jegyző, 
aki a rendszergazda informatikust utasítja a feladatok végrehajtására . A jelen szabályzatban foglal-
tak szakszerű végrehajtásáról a  költségek Testületi engedélyezésének függvényében a Kunfehértói 
Polgármesteri Hivatal  rendszergazdája. 
 
 



Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
 

22 

 

5.1. A rendszergazda feladatai: 
 

− ellátja az adatfeldolgozás felügyeletét, 
− felelős a számítástechnikai rendszer üzembiztonságáért, biztonsági másolatok készítéséért és 

karbantartásáért, 
− gondoskodik a rendszer kritikus részeinek újra indíthatóságáról, illetve az újra indításhoz 

szükséges paraméterek reprodukálhatóságáról, 
− feladata a számítástechnikai eszközök működésének, szerviz ellátás biztosításának folyama-

tos ellenőrzése, 
− az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT kezelése, naprakészen tartá-

sa, módosítások átvezetése, 
− nyilvántartja a beszerzett, illetve üzemeltetett hardver és szoftver eszközöket,       

( 2.számú melléklet ) 
− ellenőrzi a vásárolt szoftverek helyes működését, vírusmentességét, a használat jogszerűsé-

gére, vásárlására javaslatot tesz, 
− a vírusvédelemmel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatot tart, 
− a vírusfertőzés gyanúja esetén gondoskodik a fertőzött rendszerek izolálásáról, 
− folyamatosan figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendszer működésére és biztonsága szem-

pontjából a lényeges paraméterek alakulását, 
− javaslatot tesz a rendszer szűk keresztmetszeteinek felszámolására, 
− tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  vezetőjénél. 
− a hálózat hardware hátterének fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, kisebb hibák 

javítása, használaton kívüli eszközök selejtezése, hasznosítása, 
− a hálózat szoftver hátterének fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, különös figye-

lemmel arra, hogy a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal -nél és intézményeinél kizárólag jog-
tiszta szoftverek használhatók, ( 1.számú melléklet )  

− a hálózat működésével kapcsolatos szabályzat, nyilvántartások naprakészségének folyama-
tos biztosítása, 

− Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  telefonközpont ellenőrző szoftver felügyelete, fejlesztési 
javaslat kidolgozása, 

−  
 

6. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alkalmazásának módja 

 
A Számítástechnikai védelmi szabályzatban érintett munkakörökben az egyes munkaköri leírásokat 
ki kell egészíteni az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT előírásainak meg-
felelően. 
 

6.1. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat karbantartása 
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Az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT-t a számítástechnikában a fejlődés 
során bekövetkezett változások miatt időközönként aktualizálni kell. Ez a rendszergazda feladata.  
 
 

6.2. A védelmet igénylő adatok és információk osztályozása, minősítése, 
hozzáférési jogosultság 
 

Az adatokat és információkat jelentőségük és bizalmassági fokozatuk szerint osztályozzuk: 
− közlésre szánt (bárki által megismerhető adatok), 
− minősített adat (ezek titoknak minősülnek). 
 

A számítógépes feldolgozás során keletkező adatok minősítője annak a szervezeti egységnek a ve-
zetője, amelynek védelme az érdekkörébe tartozik. Különös védelmi utasítások és szabályozások 
nem mondhatnak ellent a törvények és a jogszabályok mindenkori előírásainak. 
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal i titoknak minősülő adatok feldolgozásakor meg kell határozni 
írásban és névre szólóan a hozzáférési jogosultságot. 
A kijelölt dolgozók előtt a titokvédelmi és egyéb rendszabályokat, a betekintési jogosultság terje-
delmét, gyakorlási módját és időtartamát ismertetni kell. 
 

A titkot képező adatok védelmét, a feldolgozás - adattovábbítás, a tárolás - során az operációs rend-
szerben és a felhasználói programban alkalmazott logikai matematikai, illetve a hardver berendezé-
sekben kiépített technikai megoldásokkal is biztosítani kell (szoftver, hardver adatvédelem). 
 

 

7. Számítástechnikai eszközbázist veszélyeztető helyzetek 

 
Az információk előállítására, feldolgozására, tárolására, továbbítására, megjelenítésére alkalmas 
számítógépek és egyéb hardver berendezések fizikai károsodását okozó veszélyforrások ismerete 
azért fontos, hogy felkészülten megelőző intézkedésekkel, a veszélyhelyzetek elháríthatók legye-
nek. 
 
 

7.1. Elemi csapások, környezeti ártalmak 
 

7.1.1.  Elemi csapás: földrengés, árvíz, (a keletkezett kár csak a biztosító kártérítésével ellen-
súlyozható). 

 
7.1.2. Környezeti kár: 

              - légszennyezettség, nagy teljesítményű elektromágneses térerő, 
              - fokozott tűz- és robbanásveszély. 

 
7.1.3. Közüzemi szolgáltatásba bekövetkező zavarok: 

- feszültség-kimaradás, 
- feszültségingadozás, 
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7.2. Emberi tényezőre visszavezethető veszélyek 
 
Szándékos károkozás 

− behatolás a számítástechnikai rendszerek környezetébe, 
− illetéktelen hozzáférés (adat, eszköz), 
− adatok- eszközök eltulajdonítása, 
− rongálás (gép, adathordozó), 
− megtévesztő adatok bevitele és képzése, 
− zavarás (feldolgozások, munkafolyamatok). 

 
Nem szándékos, illetve gondatlan károkozás 

− figyelmetlenség (ellenőrzés hiánya), 
− szakmai hozzá nem értés, 
− a gépi és eljárásbeli biztosítékok beépítésének elhanyagolása, 
− a megváltozott körülmények figyelmen kívül hagyása, 
− illegális másolattal vírusfertőzött szoftver behozatala, 
− biztonsági követelmények és gyári előírások be nem tartása, 
− adathordozók megrongálása (rossz tárolás, kezelés), 
− a karbantartási műveletek elmulasztása (hibás működést, vagy az eszközök meghibásodását idézheti 

elő). 
               
A szükséges biztonsági-, jelző és riasztó berendezések karbantartásának elhanyagolása veszélyezteti 
a feldolgozás folyamatát, alkalmat ad az adathoz való véletlen vagy szándékos illetéktelen hozzáfé-
réshez, rongáláshoz! 
 

8. Az adatok tartalmát és a feldolgozás folyamatát érintő veszélyek 

 
Tervezés és előkészítés során előforduló veszélyforrások: 

− a rendszerterv nem veszi figyelembe az alkalmazott hardver eszköz lehetőségeit, 
− hibás adatrögzítés, adatelőkészítés, az ellenőrzési szempontok hiányos betartása. 

A rendszerek megvalósítása során előforduló veszélyforrások: 

− hibás adatállomány működése, 
− helytelen adatkezelés, 
− programtesztelés elhagyása (működés hiányos ellenőrzése). 

 
A működés és fejlesztés során előforduló veszélyforrások: 

− emberi gondatlanság, 
− szervezetlenség, 
− képzetlenség, 
− szándékosan elkövetett illetéktelen beavatkozás, 
− illetéktelen hozzáférés, 
− üzemeltetési dokumentáció hiánya. 
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9. A számítástechnikai eszközök környezetének védelme 

 

9.1. Vagyonvédelmi előírások 

− munkaidőn túl a munkahelyen csak engedéllyel lehet dolgozni, 
− a számítógép monitorát úgy kell elhelyezni, hogy a megjelenő adatokat illetéktelen személyek ne 

olvashassák el, 
− a gépterembe történő illetéktelen behatolás tényét a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  vezetőjének 

azonnal jelenteni kell, 
− az irodahelyiségben elhelyezett számítástechnikai eszközöket csak a kijelölt dolgozók használhat-

ják, 
− a számítástechnikai eszközök rendeltetésszerű működéséért a felhasználó felelős. 

 

9.2. Adathordozók 

− könnyen tisztítható, jól zárható szekrényben kell elhelyezni úgy, hogy tárolás közben ne sérüljenek, 
károsodjanak, 

− az adathordozókat a gyors hozzáférés érdekében azonosítóval kell ellátni a használni kívánt adat-
hordozót (floppy, CD) a tárolásra kijelölt helyről kell kivenni és oda kell vissza is helyezni, 

− a munkaasztalon csak azok az adathordozók legyenek, amelyek az aktuális feldolgozáshoz szüksé-
gesek, 

− adathordozót más szervezetnek átadni csak engedéllyel szabad (az átadást csak a vezető engedé-
lyezheti), 

− a munkák befejeztével a használt berendezést és környezetét rendbe kell tenni. 
 

9.3. Tűzvédelem 
 
A gépterem illetve kiszolgáló helyiség a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik, amely mérsékelt 
tűzveszélyes üzemet jelent. 
A tűzvédelem feladatait, a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. 
Ebben meg kell határozni az alábbiakat: 

− tűzvédelmi eljárásokat, 
− tűzmentesítési eljárásokat, 
− menekülési útvonalakat, 
− fontosabb mentési eljárásokat. 

A menekülési útvonalak szabadon hagyását minden körülmények között biztosítani kell.  
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  azon helyiségeiben, ahol számítástechnikai eszközöket hasz-
nálnak vagy tárolnak, a bejárat előtt min. 1-1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Nagyobb tűzoltó 
készüléket 1-nél több számítógép esetén kell használni. 
Azokban a helyiségekben, ahol 1-nél több számítógéppel dolgoznak, az ott dolgozó munkatársak 
közül egy-egy tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni. A kijelölt megbízottnak a tűzvédelmi szabály-
zatban előírt gyakorisággal tűzvédelmi oktatáson kell részt venni. 

A számítógép elhelyezésére szolgáló helyiségben elektromos vagy más munkát csak a tűzvédelmi 
megbízott tudtával, ill. engedélyével szabad végezni. 
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A gépteremben csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségű gyúlékony anyagot szabad tárolni (pl. leporellót). 
A nagy fontosságú, pl. törzsadat-állományokat 2 pld-ban kell őrizni és a második példányt elkülö-
nítve páncélszekrényben kell őrizni.   
Ezen adatállományok a havi és éves mentések. 

 

 

 

10. A számítástechnika alkalmazásánál felhasználható védelmi eszközök és módsze-

rek 

 

10.1. A gépterem és a számítógépet befogadó irodahelyiség védelme 
 
Elemi csapás vagy a gépterem ill. irodahelyiség részleges vagy teljes károsodásakor a lehetséges 
intéznivalókat a „KATASZTRÓFA-TERV”   tartalmazza: 

− menteni a még használható anyagot, 
− biztonsági mentésekről, háttértárakról a megsérült adatok visszaállítása, 
− új adatfeldolgozás, helyiségek kialakítása, 
− archivált anyagok (ill. eszközök) használatával folytatni kell a feldolgozást. 

 

10.2. Hardver védelem 
 

A berendezések hibátlan és üzemszerű működését biztosítani kell. 
A működési biztonság megóvását jelenti a szükséges alkatrészek beszerzése. 
 

10.3. A számítástechnika-alkalmazás folyamatának védelme 
 

10.3.1. Az adatrögzítés védelme 

− A hálózatra történő bejelentkezéskor mindenki a saját jelszavával és így a jelszóhoz rendelt jogok-
kal dolgozhat a szerveren. A Szerveren használt jelszavakat egy zárt lepecsételt borítékban kell tá-
rolni a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  5. számú szobájában egy zárható lemezszekrényben. 
Amennyiben a boríték felbontásra kerül, úgy a jelszavakat azonnal meg kell változtatni!  

− az adatbevitel hibátlan műszaki állapotú berendezésen történjen, 
− tesztelt adathordozóra lehet adatállományt rögzíteni, 
− a bizonylatokat és mágneses adathordozókat csak e célra kialakított és megfelelő tároló helyeken 

szabad tartani, 
− hozzáférési lehetőség: 
− a bejelentkezési azonosítók használatával lehet szabályozni, hogy ki milyen szinten férhet hozzá 

(Alapelv: a tárolt adatokhoz csak az illetékes szervezeti egységek személyei férjenek hozzá), 
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− az adatok bevitele során alapelv: azonos állomány rögzítését és ellenőrzését ugyanaz a személy nem 
végezheti, 

− amennyiben valakinek a munkaviszonya megszűnik, úgy a megszűnéskor köteles a rendszergazda 
az illető jogait a hálózaton és a számítógépén azonnal letiltani, belépési kódjainak letiltásáról intéz-
kedni, mobiltelefonját visszavenni, email fiókját bezárni és ellenőrizni.   
 

 

10.3.2. Adathordozók védelme 

 
A számítástechnikai berendezések üzemeltetéséért a rendszergazda köteles gondoskodni a feldolgo-
zások igényeinek megfelelő mágneses adathordozók biztosításáról, beleértve a biztonsági másola-
tok eszközigényeit, illetve az üzemeltetés biztonságát növelő generációs adatállományok alkalma-
zását is.  

Az adathordozókat a gyors és egyszerű elérés, a nyilvántartás és a biztonság érdekében azonosítóval 
kell ellátni. Az azonosítókat mind emberi, mind számítógépes olvasásra alkalmas formába kell fel-
tüntetni. 

Az operációs rendszer adta lehetőségek figyelembe vételével biztosítani kell a külső és belső címek 
azonosságát. 
A belső címke felépítésével illetve használatánál figyelembe kell venni a megőrzési időpont elle-
nőrzésének szükségszerűségét (aktuális ellenőrzés). 
 

10.3.3. Adathordozók tárolása 
 
Az adathordozók tárolására a műszaki-, tűz- és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelő helyiséget 
kell kijelölni, illetve kialakítani. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  5. számú szobájában lévő 
lemezszekrény. 
 

10.3.4. Selejtezés, sokszorosítás, másolás 
 
Olyan mágneses adathordozót, amelyet javíthatatlan fizikai károsodás ért selejtezni kell.  
Tehát selejtezni kell: 

− a fizikailag sérült, javíthatatlan, 
− a gyári, raktározási hibából következően felhasználásra alkalmatlan (deformálódott), 
− a mágneslemezt, ha a kapacitás a névleges érték 75 % -nál kevesebb, 
− a véglegesen elhasználódott anyagot (leporelló). 

 
Az alkalmatlan mágneslemezeket fizikai roncsolással használhatatlanná kell tenni. 
Bizalmas adatokat, felhasználói és rendszerprogramokat tartalmazó mágneses adathordozókról, 
törlő programokkal kell az adatokat törölni, vagy fizikailag kell megsemmisíteni az adathordozót. 
 

10.3.5. Leltározás 
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Az adathordozókat a Leltárkészítési és leltározási szabályzatnak megfelelően kell leltározni. 
 

10.3.6. File-ok védelme 
 
Az adatállományok file-védelme során gondoskodni  kell arról, hogy azok ne károsodjanak. A fon-
tosabb file-okat tartalmazó mágneses lemezekről másolatot kell időnként készíteni. 
A másolt lemezek csak az illetékes vezető engedélyével adhatók ki. 
 

10.4. Szoftver védelem 

 

10.4.1. Rendszerszoftver védelem 
 
Az rendszergazdának biztosítani kell, hogy a rendszerszoftver naprakész állapotban legyen és a 
segédprogramok, programkönyvtárak mindig hozzáférhetők legyenek a felhasználók számára. 
 

10.4.2. Felhasználói programok védelme 

10.4.2.1. Programhoz való hozzáférés, programvédelem 
 
A kezelés folyamán az illetéktelen hozzáférést biztosítani kell, az illetéktelen próbálkozást ki kell 
zárni. Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt programok, file-ok ne károsodjanak, a követelmények-
nek megfelelően működjenek. 
 A feldolgozás biztonságának megvalósításához naprakész állapotban kell tartani a program doku-
mentációt. 
A programokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

− a program azonosítója, 
− a program készítőjének neve, 
− a feldolgozási rendszer megnevezése. 

A program dokumentáció a rendszerdokumentációnak része. 

 

10.4.2.2. Programok megőrzése, nyilvántartása 

− a programokról naprakész nyilvántartást kell vezetni, 
− a nyilvántartásból egyértelműen megállapítható legyen a program azonosítására és kezelésére 

vonatkozó adatok. 
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében szervezetünknek az éves beszámolót, vala-

mint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá más, a számviteli törvény 
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál 
alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig meg kell 
őrizni. 

 A programok nyilvántartásáért és működőképes állapotban való tartásáért felelős a rendszergazda. 
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10.4.2.3. Programok fizikai védelme 
 
A védelem érdekében a felhasználás helyétől elkülönítetten, behatolástól védetten egy-egy duplikált 
példányt kell tárolni a programkönyvtárba elhelyezett programokról. 
 
 

 

11.  A központi számítógép és a hálózat munkaállomásainak működésbiztonsága 

             
                 

 11.1. Központi gépek ( Szerver ) 
Szünetmentes áramforrással célszerű használni, amely megvédi a berendezést a feszültségingadozá-
soktól, áramkimaradás esetén adatvesztéstől.   
A központi gépek háttértárairól naponta biztonsági mentést kell készíteni. A mentés hetenkénti fe-
lülírással készül, így mindig 1 héttel korábbi állapotú adatvisszaállítása  lehetséges. 
Az alkalmazott hálózati operációs rendszer Windows Server adatbiztonsági lehetőségeit az egyes 
konkrét feladatokhoz van igazítva . 
A vásárolt szoftver eszközökről biztonsági másolatot kell készíteni. Az eredeti példányokat a máso-
latoktól fizikailag el kell különíteni. 
 

11.2. Munkaállomások  ( 2.sz melléklet )  
A hálózatra idegen programot, adatot másolni csak a rendszergazdával történt egyeztetés után lehet. 
Vírusfertőzés gyanúja esetén a rendszergazdát azonnal értesíteni kell. Vírusmentesítő programot 
futtatni csak a rendszergazda felügyelete mellett szabad. 
Új rendszereket használatba vételük előtt szükség szerint adaptálni kell, és tesztadatokkal ellenőriz-
ni kell működésüket. 
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  számítógépeiről programot, illetve adatállományokat másolni 
a jogos belső felhasználói igények kielégítésein kívül nem szabad. 
A hálózati kábel és egyéb csatoló elemei rendkívül érzékenyek, mindennemű sérüléstől ezen ele-
meket meg kell óvni. A hálózat vezetékének megbontása szigorúan tilos. 
A számítástechnikai eszközt és tartozékait helyéről elvinni a rendszergazda tudta és engedélye nél-
kül nem szabad. 
 
 


