
Budapest Fovaros Kormanyhivatalat vezeto kormanymegbizott 

6 12016. (!\).!!) szamfi utasitasa 

az Adatvedelmi, Adatbiztonsagi es Kozzeteteli 

Sza balyzatrol 

1. A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. tv. 23. § (4) bekezdes i) pontjaban, valamint a fovarosi 
es megyei kormanyhivatalokrol, valamint a fovarosi es megyei kormanyhivatalok kialakitasaval 
es a teruleti integracioval osszefuggo torvenymodositasr6I szolo 2010. ev CXXVI. torveny 
(tovabbiakban: Khtv.) 10.S-a, valamint a kozszolgalati tisztviselokro1 szolo 2011. evi CXClX 
torveny a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi 
CXL. torveny, az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagr61 szolo 201 1. 
evi CXll. torveny, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny, a kozszolgalati 
tisztviselok szemelyi irataira, a kozigazgatasi szerveknel foglalkoztatott munkavallalok 
szemelyi irataira es a munkaugyi nyilvantartasra, a kozszolgalati alapnyilvantartasra es 
k6zszolghlati statisztikai adatgyijtesre, va la~ in t  a iarial6k allom6iiyra vonaikozo egyes 
szabalyokrol szolo 4512012. (111.20.) Korm. rendelet, a fovarosi es megyei kormanyhivatalok 
szervezeti es mukodesi szabalyzatarol szolo 712015. (111.31 .) MvM utasitas 7. § a)-c), e) 
pontjaiban foglalt feladat es hataskoromben eljarva, a kozzeteteli listakon szereplo adatok 
kozzetetelehez szu kseges kozzeteteli mintakrol szolo 1812005 (X11.27.) IHM rendelet, a 
Kormanyzati lnformatikai Egyezteto Tarcakozi Bizottsag 19. ajanlasaban valamint a vonatkozo 
torvenyek, kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek es kozjogi szervezetszabalyozo 
eszkozok rendelkezeseivel osszhangban Budapest Fovaros Kormanyhivatala Adatvedelmi, 
Adatbiztonsagi es Kozzeteteli Szabalyzatat az utasitas mellekletet kepezo Szabalyzatban 
hatarozom meg. 

2. Jelen utasitas a kozzetetelet koveto napon Iep hatalyba, ezzel egyidejuleg hatalyat veszti a 
371201 4. kormanymegbizotti utasitas. 

3. Jelen utasitas elokesziteseert 8s aktualizalasert a belso 
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Budapest Fovaros Kormanyhivatala Adatvedelmi, Adatbiztonsagi es Kozzeteteli 
Sza balyzata 

I. resz 

1. Jelen Szabalyzat hatalya Budapest Fovaros Kormanyhivatala (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) 
szervezeti egysegeire (kabinet, titkarsagok, foosztalyok, onallo osztalyok), es a fovarosi keruleti 
hivatalokra, tovabba - a kozszolgalati adatvedelemre vonatkozo szabalyok tekinteteben - a 
Kormanyhivatallal kormanyzati szolgalati jogviszonyban es munkaviszonyban a110 
foglalkoztatottakra (a tovabbiakban egyiitt: kormanytisztviselo) terjed ki, es a Kormanyhivatal 
jogallasara, szervezetere, mukodesere, gazdalkodasara, tovabba hataskoreinek gyakorlasara 
vonatkozo kozerdeku adatok kozzetetele, valamint a feladat- es hataskorgyakorlashoz kapcsolodo, 
jogszabalyban eloirt nyilvantartasokba felvett adatok kezelese soran kell alkalmazni. 

2. Az Szabalyzat celja, hogy a Kormanyhivatal adatkezelese soran biztositsa a szemelyesnek 
minosulo es mas adatok jogszabalyban eloirt vedelmet, az adatok rogzitesere, nyilvantartasara, 
biztonsagos tarolasara, tovabbitasara, az adatokhoz valo hozzaferesre es az adatkozlesre 
vonatkozo szabalyok megtartasat, valamint a kozerdeku es kozerdekbol nyilvanos adatok torvenyi 
eloirasoknak megfelelo kozzetetelet. 

3. A Kormanyhivatal szamara a hataskor gyakorlasahoz kapcsolodo nyilvantartasok vezeteset 
jogszabalyok irjak elo. Hataskor gyakorlasa soran tilos olyan nyilvantartas letesitese, amely nem 
jogszabaly felhatalmazasan alapul, tilos tovabba olyan adatot gyujteni, nyilvantartasba venni es 
kezelni, amel yet nem jogszabaly rendel el. 

4. A Kormanyhivatal hatosag i hatas korgya korlasanak kereteben vezetett nyilvantartas kozhiteles. 

5. A Kormanyhivatalban az adatok kezeleset - a nyilvantartasok vezetesere vonatkozo jogszabalyi 
rendelkezeseknek megfeleloen - a szervezeti egysegek feladatkorukben vegzik. Az adatkezelessel 
osszefuggesben jelentkezo informacios onrendelkezesi jog es az informacioszabadsag 
ervenyesijleset elosegito torvenyi kovetelmenyek maradektalan teljesitese erdekeben a 
Kormanyhivatal koordinacios, velemenyezo, javaslattevo es ellenorzesi jogkorrel rendelkezo belso 
adatvedelmi felelost foglalkoztat. 

6. A minositett adatok vedelmerol szolo 2009. evi CLV. torveny rendelkezeseinek a 
Kormanyhivatal ban torteno vegrehajtasarol kulon szabalyzat rendel kezi k. 

II. resz 

I. A kozszolgalati adatvedelem hatalya 

A Szabalyzat rendelkezeseit kell alkalmazni: 

a) a Kormanyhivatalban vezetett kozszolgalati alapnyilvantartasokra, a kormanytisztviselok 
vagyonnyilatkozatara, es az azzal osszefuggo iratokra, valamint a tartalekallomannyal 
osszefuggo adatokra, nyilvantartasokra; 



b) a Kormanyhivatalban foglalkoztatott kormanytisztviselok, kormanyzati ugykezelok 
munkavallalok (a tovabbiakban: foglalkoztatott) iratainak kezelesevel osszefuggo adatkezelesi 
informatikai adatvedelemre. 

2. Adatvedelmi kovetelmenyek 

2.1. A Kormanyhivatalban a kozszolgalati alapnyilvantartas vezetesevel kapcsolatos feladatokat a 
Humanpolitikai Foosztaly vezetoje altal kijelolt ugyintezo Iatja el. 

2.2. A kozszolgalati alapnyilvantartasban szereplo, nem nyilvanos szemelyes adatokat csak 
torvenyben meghatarozott esetekben es celokra, tovabba az erintett erre iranyulo irasbeli 
kerelmere lehet fel hasznalni, illetve harmadik szemelynek atadni. 

2.3. Az illetmenyszamfejtessel megbizott szervnek csak azok az adatok tovabbithatok, amelyek 
az illetmenyszamfejtessel kapcsolatos feladatok ellatasat szabalyozo torvenyek szerint 
nelkulozhetetlenek az erintett illetmenyenek szamfejtesehez, valamint a 
tarsadalombiztositassal, csaladtamogatassal, szemelyi jovedelemadoval osszefuggo 
feladatok ellatasahoz. Az elozoekben meghatarozottakon kivuli adatok tovabbitasat az 
illetmenyszamfejtessel meg bizott szerv kezdemenyezesere is meg kell tagadni. 

2.4. Az erintett irasbeli kerelmere elkulonitett modon olyan adat is kezelheto, amelynek atadasara 
az erintett torvenyi eloiras alapjan nem koteles. Ezek az adatok azonban csak az erintett altal 
meghatarozott celra hasznal hatok fel, illetve csak irasbeli hozzajarulasaval tovabbithatok 
mas szerv reszere. Az erintett irasbeli keresere ezeket az adatokat haladektalanul torolni 
kell. 

2.5. A Humanpolitikai Foosztaly koteles biztositani, hogy az erintett a rola nyilvantartott adatokba 
es iratokba korlatozas nelkul betekinthessen, valamint irasbeli kerelmere soron kivul azokrol 
masolatot, illetve kivonatot kaphasson. 

2.6. Az erintett irasban kerheti adatai heiyesbiteset, kijavitasat, illetve torleset. A Humanpolitikai 
Foosztaly koteles a kerelemnek eleget tenni. A kozokirat, illetve a munkaltatoi jogkor 
gyakorlojanak dontese alapjan bejegyzett adatok helyesbiteset vagy torleset csak kozokirat, 
illetve a munkaltatoi jogkor gyakorlojanak erre iranyulo nyilatkozatanak vagy dontesenek az 
illetekes szerv altal tortent megvaltoztatasa ala pjan kerheti az erintett. 

2.7. Az erintettet - irasbeli kerelme alapjan - a Humanpolitikai Foosztaly koteles soron kivul 
tajekoztatni arrol, hogy a kozszolgalati jogviszonyaval osszefuggo adatkezeles soran adatait 
kinek, milyen celbol es milyen terjedelemben tovabbitottak. Ennek biztositasara a 
Humanpolitikai Foosztaly adatszolgaltatasi nyilvantartast vezet, melyet a kiadasatol szamitott 
ot evig meg kell orizni. 

3. Vedendo dokumentumok: A szemelyi iratok kore 6s a szemelyi anyag 

3.1. Szemelyi irat: 

Barmilyen anyagon, alakban es barmilyen eszkoz felhasznalasaval keletkezett adathordozo, 
amely a kozszolgalati jogviszony/munkaviszony Ietesitesekor, fennallasa alatt, 
megszunesekor, illetve azt kovetoen keletkezik es a foglalkoztatott szemelyevel 
osszefuggesben adatot, megallapitast tartalmaz. 

3.2. A szemelyi iratok koret a kozszolgalati tisztviselok szemelyi irataira, a kozigazgatasi 
szerveknel foglalkoztatott munkavallalok szemelyi irataira es a munkaugyi nyilvantartasra, a 
kozszolgalati alapnyilvantartasra es kozszolgalati statisztikai adatgyujtesre, valamint a 



tartalek allomanyra vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 4512012. (111.20.) Korm. rendelet 
(tovabbiakban: R.),. 6. § ( I )  bek. hatarozza meg. 

3.3. A szemelyi anyag 

3.3.1. A szemelyi anyag iratai a a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 201 1. evi CXClX torveny 
(a tovabbiakban: Kttv.) 184. § (1 ) bekezdeseben es a R. Ill. - V. fejezeteben foglaltakat 
is figyelembe veve: 

a) a betekintesi lap; 

b) a tartalomjegyzek; 

c) a kozszolgalati alapnyilvantartas adatlapjai (R: 3. melleklet); 

d) az oneletrajz; 

e) a bunugyi nyilvantarto szerv altal kiallitott hatosagi bizonyitvany; 

f) az eskuokmany; 

g) a kinevezes, a vezetoi kinevezes, a munkakori leiras, valamint ezek modositasai, a 
besorolasrol, illetve a visszatartasrol, a cimadomanyozasro1, az athelyezesrol 
rendelkezo irat es a kormanyzati szolgalati jogviszonyt megszunteto irat; 

h) a minosites, teljesitmenyertekeles iratai; 

i) a hatalyban Ievo fegyelmi buntetest kiszabo hatarozat; 

k) kozszolgalati igazolas masolata. 

3.3.2.A kormanytisztviselo szemelyi anyagat a a Humanpolitikai Foosztaly tartja nyilvan, illetve 
keri meg, ha a kormanytisztviselo korabban kormanyzati szolgalati jogviszonyban, 
valamint kozszolgalati jogviszonyban allt es athelyezessel letesitett jogviszonyt a 
Kormanyhivatalnal. 

3.3.3.A szemelyi anyagot - kiveve amelyet a II. resz 3.3.2. pont alapjan atadtak - a 
jogviszony megszunesetol szamitott otven evig meg kell orizni. 

3.4. A kozszolgalati munkavallalokra vonatkozo rendelkezesek 

A Kormanyhivatal az altala foglal koztatott munkavallalonak az alabbi a)-c) pontban meghatarozott 
szemelyi iratait a munkavallalo irasbeli hozzajarulasa eseten kezelheti. 

a) az R. 2. § b) pont korebe tartozo iratok; 

b) a munkaviszonnyal osszefuggo egyeb iratok; 

c) a munkaviszonnyal osszefijggo mas jogviszonyokkal kapcsolatos iratok; 

d) a munkavallalo sajat kerelmere kiallitott vagy a kozigazgatasi szervnek onkent atadott 
adatokat tartalmazo iratok. 



A munkavallalo munkaba allasat megelozoen az R. 2. melleklet szerinti irasbeli titoktartasi 
nyilatkozatot teszi meg. 

4. A szemelyi iratok iktatasa es kezelese 

4.1. A szemelyi iratokat kulon szamtartomanyban kell iktatni, es tartalmuknak megfeleloen 
csoportositva, keletkezesuk sorrendjeben, az e celra kialakitott, nevre szolo iratgyujtoben 
tartalomjegyzekkel ellatva kell orizni. 

4.2. A szemelyi iratra csak olyan adat es megallapitas vezetheto, amelynek alapja: 

a) kozokirat, vagy 

b) a foglalkoztatott irasbeli nyilatkozata; 

c) a munkaltatoi jogkor gyakorlojanak irasbeli rendelkezese; 

d) birosag vagy mas hatosag dontese; 

e) jogszabalyi rendel kezes. 

4.3. Az iratgyujtoben elkulonitetten kell tarolni a szemelyi anyagot es az egyeb szemelyi iratokat. 

4.4. Az iratgyujto tartalomjegyzeken fel kell tuntetni a benne elhelyezett valamennyi irat 
megnevezeset, iktatoszamat es keltezeset. A szemelyi iratok osszeteteleben bekovetkezo 
valtozasokat azonnal at kell vezetni a tartalomjegyzeken. 

4.5. A szemelyi iratok a Kormanyhivatal tulajdonat kepezik. Az iratokban szereplo szemelyes 
adatok kezelesere az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagr61 szolo 
201 1. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info. tv.) rendelkezesei az iranyadok. 

4.6. A kozszolgalati jogviszony letesitesenek elmaradasa eseten, az ezzel kapcsolatos dontest 
koveto 8 napon belul a kozszolgalati jogviszony Ietrehozasat kezdemenyezo iratokat vissza 
kell juttatni az erintettnek, illetve a szemelyi anyagot annak a szervnek, amely azt megkuldte. 

4.7. Az erintett kerelme alapjan a valosagnak meg nem felelo adatot az adatkezelo helyesbiti. A 
szemelyes adatot torolni kell, ha kezeles jogellenes, vagy azt az erintett jogszeruen keri, 
illetve, ha az adatkezeles celja megszunt. 

4.8. A fegyelmi buntetes hatalyanak lejartakor a fegyelmi buntetest azonnal torolni kell a szemelyi 
iratokbol. A torlest a fegyelmi hatarozatnak a szemelyi iratokbol valo eltavolitasaval es 
megsemmisitesevel kell vegrehajtani. 

4.9. A szemelyi anyag tarolasarol 6s leveltarba helyezeserol a Kormanyhivatal lratkezelesi 
Szabalyzataban kell rendel kezni. 

4.10.A szamitogepes modszerrel vezetett kozszolgalati alapnyilvantartasbol (WINTISZT 
PROGRAM) a jogviszony letesitesenek elmaradasa eseten azonnal es veglegesen torolni 
kell az erintett adatait. 



5. A kozszolgalati alapnyilvantartas adatlapjainak vezetesevel kapcsolatos adatvedelmi 
szabalyok 

5.1. A kozszolgalati alapnyilvantartas a kozszolgalati tisztviselo szolgalati jogviszonnyal 
osszefuggesben keletkezett es azzal kapcsolatban a110 adatait rendszerezetten 
tarta1mazza.A Humanpolitikai Foosztaly a kozszolgalati alapnyilvantartast az altala 
rendszeresitett adatlapon a Kttv. 2. mellekleteben meghatarozott adattartalommal, az R. 3. 
mellekleteben meghatarozottakra figyelemmel folyamatosan koteles vezetni. 

5.2. A Humanpolitikai Foosztaly a kozszolgalati alapnyilvantartas adatait elektronikusan vezeti, es 
az adatlapokat az elektronikus nyilvantartasbol nyomtatja ki. 

5.3. Az erintettel az adat felvetele elott kozolni kell, hogy az adatszolgaltatas onkentes vagy 
kotelezo. Kotelezo adatszolgaltatas eseten a kozlesnek tartalmaznia kell az adatkezelest 
elrendelo jogszabalyt is. 

5.4. A Humanpolitikai Foosztaly ugyintezojenek az erintettet tajekoztatnia kell az adatkezeles 
celjarol es arrol, hogy az adatokat kik fogjak kezelni, illetve feldolgozni. 

6. A szemelyi iratokba 6s a hozzajuk kapcsolodo nyilvantartasokba valo betekintes szabalyai 

6.1. A Kormanyhivatalnal vezetett szemelyi iratokba, valamint a hozzajuk kapcsolodo 
nyilvantartasokba betekinteni csak a kezelessel megbizott, valamint a Kttv. 181. § (1) 
bekezdese es 184. § (2) bekezdese alapjan e szabalyzat II. resz 7.7. pontjaban megjelolt 
szemely jogosult, az eljarasaban indokolt mertekig. 

6.2. A szemelyi anyagot a tarolasi helyerol elvinni a Kormanymegbizott kiilon irasbeli 
engedelyevel lehet. A betekintes, illetve elvitel nem haladhatja meg a harom munkanapot, 
mely alatt a szemelyi anyag elzarasarol (kulon kulccsal zarhato szekrenyben) gondoskodni 
keii. 

6.3. A szemelyi anyag elvitelet az arra jogosult a betekintesi lapon torteno alsirasaval igazolja. A 
szemelyi anyagba torteno betekintest a ,,Betekintesi lapon" kell dokumentalni. A ,,Betekintesi 
lapot" a szemelyi anyag reszekent kell kezelni. A ,,Betekintesi lap" tartalmazza: 

a) a szemelyi anyagba torteno betekintes tenyet, 

b) a betekintesre jogosult szemelyet, 

c) a betekintes jogszabalyi alapjat, 

d) betekintes idopontjat, 

e) az elvitel 6s a nyilvantartasba visszakerules idopontjat. 

6.4. A ,,Betekintesi lap" alapjan tortent betekintes, illetve szemelyi irat tovabbitasat es az 
adatszolgaltatas tenyet kulon iktatokonyvben kell nyilvantartani. Szemelyi adatot tartalmazo 
iratot tovabbitani csak zart boritekban (csomagolasban) szabad. A boritekon (csomagolason) 
fel kell tuntetni, hogy az szemelyes adatokat tartalmaz es csak a cimzett bonthatja fel. 

6.5. A kozszolgalati jogviszony megszunese eseten a tartalomjegyzeket es a betekintesi lapot le 
kell zarni es a szemelyi anyagot irattarazni kell. 



6.6. Az erintett nyilvantartott adatairol - a jogszabalyi kivetelektol eltekintve - harmadik szemely 
reszere tajekoztatast adni tilos. Kivetelt kepeznek a Kttv. 179. § alapjan a kozerdekbol 
nyilvanos adatok. 

6.7. A kozszolgalati alapnyilvantartasba betekintesre es adatatvetelre jogosult 

a) sajat adataiba, irataiba a foglalkoztatott, illetve irasos felhatalmazasa alapjan torvenyes 
kepviseloje, meghatalmazottja; 

b) a foglalkoztatott felettese, valamint a munkaltatoi jogkorre vonatkozo szabalyok szerint a 
m inositest vegzo vezeto; 

c) a fegyelmi tanacs tagjai, 6s kijelolt vizsgalo biztos; 

d) a torvenyessegi felugyeleti ellenorzest vegzo szerv dolgozoja a megbizolevelben 
feltuntetett feladatkorok terjedelmeben; 

e) munkaugyi perben eljaro biro; 

f) feladatkorukben eljarva a nemzetbiztonsagi szolgalatok, valamint a kozszolgalati 
jogviszonnyal osszefiiggesben indult eljarasban a nyomozo hatosag, az ugyeszseg es a 
birosag, valamint a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag; 

g) torvenyessegi feladatkoreben eljarva az ugyesz; 

h) a szemelyzeti, munkaugyi es illetmeny-szamfejtesi feladatokat ellato szerv e feladattal 
megbizott munkatarsa feladatkoren belul, a Kttv. 2. mellekletenek IIA., IIB., II., IV., V., 
VII., VIII. es X. pontokban foglalt adatkorokbol a kormanytisztviselo illetmenyenek 
szamfejtese, illetve annak ellenorzese celjabol, 

i) a kozszolgalati statisztikai adatgyujtessel osszefuggesben a kozigazgatasi 
rnin6~6ypoiitik56rt 6s szem6iynetpoiitik5eri feieios miniszier 6s a ~ormanyhivatai 
kormanytisztviseloje feladatkoreben, 

j) a feladatai ellatasahoz szukseges mertekig adategyezes, adatosszevetes, adatkorrigalas 
erdekeben a m iniszteriumokra, illetve a Miniszterelnoksegre vonatkozo adatok 
tekinteteben, valam int az allam igazgatasi szervek kormanytisztviseloinek kepzesevel, 
tovabbkepzesevel, vizsgaztatasaval kapcsolatos feladatai ellatasahoz a szemelyugyi 
kozpont vezetoje, valamint az altala meghatarozott korben, az altala feljogositott, 
szemelyugyi kozpontnal alkalmazasban a110 szemely. 

7. ~ltalanos felelossegi szabalyok 

7.1 Jelen Szabalyzat Kozszolgalati adatvedelmi reszeben meghatarozott adatok kezelesevel, 
vedelmevel osszefuggo feladatokat a Humanpolitikai Foosztaly vezetoje, illetve hltala kijelolt 
kormanytisztviselo Iatja el. Az adatok informatikai kezelesevel, vedelmevel osszefuggo 
feladatok ellatasa az Informatikai Foosztaly vezetoje, illetve az altala kijelolt 
kormanytisztviselo felelossegi korebe tartozik, mig a penzugyi termeszetu adatok vedelmet a 
Penzugyi es Gazdalkodasi Foosztaly vezetoje, illetve az altala kijelolt kormanytisztviselo 
biztositja. 

7.2 A Szabalyzatban meghatarozott adatok kezeleseert, vedelmeert felelos szemelyek: 

a) a Kormanymegbizott; 

b) Foigazgato, Igazgato; 



c) fovarosi keruleti hivatalvezeto; 

d) az erintett kormanytisztviselo felettese; 

e) a szervezeti egyseg adatvedelmi kapcsolattartoja, a belso adatvedelmi felelos; 

f) a minositest, teljesitmenyertekelest vegzo vezeto e tevekenysegi koren beliil; 

g) a Humanpolitikai Foosztaly vezetoje; 

h) a Humanpolitikai Foosztaly ugyintezoje a munkakori leirasaban meghatarozott felelossegi 
koren belul; 

i) az lnformatikai Foosztaly vezetoje es az altala kijelolt kormanytisztviselok a 
szamitastechnikai adathordozok biztonsaga tekinteteben (rendszergazda); 

j) a Penzugyi es Gazdalkodasi Foosztaly vezetoje a vonatkozo adatok tekinteteben, 

k) az erintettek sajat adataik kozlese tekinteteben. 

7.3 A Kormanymegbizott a Foigazgato utjan - a Humanpolitikai Foosztaly vezetoje es a belso 
adatvedelmi felelos bevonasaval - rendszeresen ellenorzi a kozszolgalati jogviszonnyal 
osszefuggo adatok vedelmere es kezelesere vonatkozo jogszabalyok, valamint jelen 
Szabalyzatban rogzitett eloirasok megtartasat, illetve az adatvedelmi kovetelmenyek 
ervenyesuleset. E felelossegi koreben gondoskodik: 

a) az adatvedelemmel kapcsolatos ellenorzes modszereinek es rendszerenek kialakitasarol 
es folyamatos mukodteteserol; 

b) az adatvedelemmel kapcsolatos kovetelmenyek Kormanyhivatalon beluli kozzetetelerol. 

7.4 A kormanytisztviselo felettese a Kttv. 181. § (1) bekezdeseben es 184. § (2) bekezdeseben 
foglalt jogosultsaganak gyakorlasa eseten, a felelossegi koren belul koteles a kozszolgalati 
alapnyilvantartas adatlapjan dokumentalni a jogosultsag gyakorlasanak a jogalapjat, 
valamint a megismert adatok kdret. 

7.5 A humanpoliti kai foosztalyvezeto: 

a) ellenorzi, hogy a kormanytisztviselo I munkavallalo szemelyi irataba csak az R. 6. § (1) es 
9. 5 (2) bekezdeseiben foglalt adatforrasnak megfelelo adat, illetve megallapitas keruljon; 

b) az R. 11. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan az adatokban bekovetkezett valtozas 
tudomasara jutasatol szamitott 8 napon belijl intezkedik az adatok aktualizalasarol; 

c) gondoskodik az adatkezelesre haszn6lt szamitastechnikai esmkozok adatvedelmi es 
technikai felteteleinek biztositasaert felelos lnformatikai Foosztallyal valo megfelelo szintu 
koordinacio kialakitasarol es a folyamatos egyuttmukodes fenntartasarol; 

d) a tartalekallomanyba helyezettek, valamint az i res allashelyek bejelentesevel, illetve az 
ures allashelyek betoltesenek jelentesevel kapcsolatos feladatok vegrehajtasat a 
TARTINFO kereteben vegzi a 4512012. (111. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfeleloen. 

7.6 A szemelyzeti feladatokat ellato ugyintezo a munkakori leirasaban meghatarozott felelossegi 
koren belul: 



a) gondoskodik arrol, hogy a szemelyi iratba csak olyan adat, illetve megallapitas 
kerulhessen, amely az R. 6. § (1) es 9. § (2) bekezdeseben foglalt adatforrason alapul, 
valamint arrol, hogy az adatkezeles teljes folyamataban megfeleljen a Kttv-ben es az R- 
ben foglaltaknak; 

b) kezdemenyezi a kozszolgalati jogviszonnyal osszefuggo adat helyesbiteset, illetve 
torleset, ha a szemelyi iraton szereplo adat vonatkozasaban a foglalkoztatott ezt 
kerelmezi.. 

7.7 Az informatikai foosztalyvezeto es az altala kijelolt ugyintezo a mindenkor hatalyos 
informatikai biztonsagi szabalyzatnak megfeleloen: 

a) gondoskodik az adatkezeleshez hasznalt szamitastechnikai eszkozok zavartalan 
mukodesenek biztositasarol; 

b) koteles egyuttmukodni a Humanpolitikai Foosztaly vezetojevel, a belso adatvedelmi 
felelossel, valamint a szervezeti egysegek adatvedelmi kapcsolattartoival; 

c) a Szabalyzatban foglaltakkal osszhangban a szamitastechnikai eszkozok hasznalata 
soran biztositja az adatvedelem technikai kovetelmenyeit; 

d) gondoskodik arrol, hogy az erintett ugyintezok adatvedelmi nyilatkozatot tegyenek es 
ellatja a nyilatkozatok kezelesevel osszefuggo feladatokat. 

7.8 A Kormanyhivatal foglalkoztatottja a sajat adatai tekinteteben felelos azert, hogy az altala a 
Kormanyhivatal reszere atadott, illetve bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek es 
aktualisak legyenek. A foglalkoztatott koteles 8 napon belul irasban bejelenteni es okirattal 
igazolni a Humanpolitikai Foosztaly vezetojenek a Kttv. 2. szamlj melleklete alapjan a 
kozszolgalati alapnyilvantartas adataiban bekovetkezo valtozast, figyelembe veve a 
mindenkor hatalyos Kozszolgalati Szabalyzat vonatkozo rendelkezeseit is. 

7.9 Az adatok informatikai kezelesevel, vedelmevel osszefuggo feladatok ellatasaert felelos, 
informatikai Foosztaly informatikai adatvedeimi kapcsoiattartoja, valamint rendszergazdaja 
felelosseggel tartozik a kozszolgalati alapnyilvantartassal kapcsolatos hozzaferesi 
jogosultsag beallitasaert. Ennek erdekeben: 

a) biztositani kell a halozaton folyo mun kak elvegzesehez es az allomanyok eleresehez 
szukseges jogosultsagokat; 

b) az adatok informati kai kezelesevel, vedelmevel osszefuggo feladatok ellatasa erdekeben 
specialis jogosultsagi rendszert kell kialakitani; 

c) rendszergazdat kell kijelolni, aki beallitja a szerveren lev6 adatallomanyhoz torteno 
hozzaferest, amelynek soran a munkajahoz szukseges mertekben a Humanpolitikai 
Foosztaly kijelolt kormanytisztviseloje nyljjt segitseget. 

8. A kozszolgalati nyilvantartast kezelo es a szemelyes adatot tartalmazo szamitogepes 
informacios rendszerekre vonatkozo adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyok 

8.1 . A szam itogepes rendszerek fizikai biztonsaga, a jelszo-vedelem biztonsagos mukodese 
erdekeben a berendezeseket, adathordozokat, azok tartalmat, a biztonsagi menteseket a 
mindenkor hatalyos informatikai biztonsagi szabalyzatnak megfeleloen vedeni kell. Vedeni 
kell tovabba a karos kornyezeti hatasok ellen, hogy azok ne keruljenek futotest kozelebe, ne 
erje oket kozvetlen napsugarzas, e berendezesek kozeleben port es szemetet okozo 
tevekenyseget tilos vegezni; 

a) a kozszolgalati alapnyilvantartas elhelyezesere szolgalo helyisegeket, illetoleg azokat a 
helyisegeket, ahol szemelyes adatokhoz valo hozzaferest biztosito szamitogepek 



mukodnek, biztonsagi zarral kell ellatni, a helyiseg elhagyasa eseten zarasarol minden 
esetben gondoskodni kell; 

b) a kozszolgalati alapnyilvantartas uzemeltetesere jogosultak nevsorat - a jogosultsag 
terjedelmet megallapito iratokkal egyutt - a belso adatvedelmi felelos zart helyen koteles 
orizni; 

c) arrol, hogy a szam itastechni kai eszkozok biztonsag i megoldasaina k dokumentacioja hoz 
csak az arra fel hatalmazott szemelyek ferjenek hozza az informati kai adatvedelm i 
kapcsolattarto koteles gondoskodni; 

d) a szamitastechnikai eszkozok karbantartasat, javitasat dokumentalni kell, es 
gondoskodni kell arrol, hogy kulso szemely a kezelt adatokat ne ismerhesse meg, erre az 
idoszakra tilos az adathordozokat a szamitogep kornyezeteben hagyni. 

Azokba a helyisegekbe, ahol adatkezeles folyik, az ugyfel csak abban az esetben lephet be, ha ez 
a hivatalos ugyenek intezese miatt szukseges es a kezelt adatokhoz valo hozzaferest az 
ugyintezo kizarta. 

8.2. Kulso szemelyek a szamitastechnikai eszkozokhoz csak irgy ferhetnek hozza, hogy ha a 
kezelt adatok megismerese kizarhato (a merevlemezt ki kell venni a szamitogepbol, vagy az 
adatokat azonositasra alkalmatlanna kell tenni) vagy titoktartasi nyilatkozatot tesznek. 

8.3. Annak megakadalyozasa erdekeben, hogy az adatkezelesre hasznalt szamitastechnikai es 
manualis eszkoztarba illetektelen bevitelt hajtsanak vegre, vagy a tartalmat illetektelenijl 
megismerjek, toroljek, vagy barmilyen modon megvaltoztassak, az lnformatikai Foosztaly 
ugyintezoi kizarolag a munkakori leirasukban megfelelo feladataik ellatasahoz sziikseges 
mertekig ferhetnek hozza. 

8.4. ~zemzavar eseten a felhasznalo ertesiti a rendszergazdat, aki gondoskodik a hiba 
el haritasarol, szu kseg eseten segitseget kerve a kulso fejlesztoktol vagy az lnformatikai 
Foosztaly vezetojetol. 

8.5. A feldolgozas soran nyomtatassal keletkezett hibas, vagy feleslegesse valt, aktualitasat 
vesztett listakat, tablazatokat, nyomtatvanyokat, kepernyokivonatokat, stb. kidobni, 
iratmegsemmisites nelkul elszallitani tilos. 

8.6. A kozszolgalati nyilvantartast tartalmazo szamitogepekre 6j szoftvert telepiteni csak az 
lnformatikai Foosztaly vezetojenek engedelyevel lehet, aki koteles vizsgalni, illetve 
vizsgaltatni a telepitett szoftver jogtisztasagat, 6s koteles gondoskodni az irn. virus 
mentesseg megallapitasarol. 

8.7. Az adatgazda hatarozza meg az adatokhoz valo hozzaferes szintjenek szabalyait es a 
jogosultsagokat, amelyeket szukseg szerint aktualizalni kell. 

8.8. A jogosultsagokat a Humanpolitika Foosztaly vezetoje engedelyezi es ennek alapjan a 
rendszergazda gondoskodi k a techni kai megvalositasro1. 

8.9. A kozszolgalati alapnyilvantartasbol adatot szolgaltatni, beleertve a szarmaztatott adatokat is, 
csak jelen szabalyzat elso fejezeteben es a felsorolt jogszabalyok altal eloirtak szerint, a 
meghatarozott tartalommal lehet. 



8.10. Az adatszolgaltatast vegzo koteles az adathordozo az illetekesnek valo serules nelkuli 
eljuttatasarol gondoskodni. A szolgaltatott adatokrol keszult adathordozo masolatat ot evig 
elkulonitetten meg kell orizni. 

Ill. resz 

SZEMELYES ADATOK VEDELME, K O Z Z ~ E T E L ,  ADATSZOLGALTATAS 

I. Adatgyujtes, adatkezeles es kozzetetel 

1 . I .  A Kormanyhivatal kozfeladatai ellatasahoz jogszabalyban meghatarozott adatokat gyujt, tart 
nyilvan es kezel. 

1.2. Szemelyes adatot gyujteni, az ilyen adatokrol nyilvantartast vezetni, tovabba veluk 
kapcsolatos mas adatkezelesi tevekenyseget vegezni csak torveny felhatalmazasanak 
birtokaban, kozerdeku celbol, 6s torvenyben meghatarozott adatkorre nezve lehet. A 
szemelyes adatok kezelesere es vedelmere vonatkozo altalanos kovetelmenyeket az Info. 
tv. hatarozza meg, amelyeket a feladatellatas es hataskorgyakorlas soran a Kormanyhivatal 
valamennyi szervezeti egysegenek - jelen Szabalyzat rendelkezeseinek alkalmazasaval - 
teljesitenie kell. 

1.3. Az adatvedelmi es adatbiztonsagi kovetelmenyek teljesiteset a Kormanyhivatal szemelyzeti, 
szabalyozasi, informatikai es szervezesi-koordinacios eszkozokkel segiti elo. 

1.4. A hatosagi tevekenyseg koreben vegzett adatgyujtesre, a hatosagi nyilvantartasokra 6s az 
azokbol torteno adatszolgaltatasra a kozigazgatasi hatosagi eljaras 6s szolgaltatas altalanos 
szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket.) es a felhatalmazasa alapjan 
alkotott mas jogszabalyok rendelkezeseit kell alkalmazni. A Ket. 69lA. § es 80lA. § 
hatarozza meg a kozze teendo hatosagi dontesek tipusait. 

1.5. Az Info. tv. meghatarozza a kozerdeku adat es a kozerdekbol nyilvanos adat fogalmat, illetve 
szabalyozza a kozerdeku adat kozzetetelenek kotelezettseget. 

2. Az anonimizalas 

A Kormanyhivatal mukodese es hataskorgyakorlasa soran keletkezett kozerdeku, kozerdekbol nyilvanos 
adatokhoz, kulonosen a kozerdekbol nyilvanosnak minosulo hatosagi dontesekhez valo hozzaferes 
biztositasa soran gondoskodni kell a szemelyes adatok vedelmerol. Amennyiben a kozerdekbol 
nyilvanos adatot tartalmazo irat, a kozze teendo hatosagi dontes vedett vagy szemelyes adatot is 
tartalmaz, az eredeti iratrol keszult masolaton a meg nem ismerheto adatot felismerhetetlenne kell 
tenni (anonimizalas). A masolatkeszites soran nem teheto felismerhetetlenne kozerdeku, illetve 
kozerdekbol nyilvanos adat. 

3. A belso adatvedelmi felelos 

3.1 A Kormanyhivatal egeszere vonatkozo kozerdeku adatokhoz valo hozzaferes biztositasaert 
a belso adatvedelmi felelos a Kormanyhivatal szervezeti egysegeinek vezetoivel egyutt, a 
Foigazgato koordinacioja mellett felel. 



3.2 Egyuttmukodik a szervezeti egysegek vezetoivel es az adatvedelmi kapcsolattartokkal az 
adatvedelmi es kozzeteteli eloirasok, valamint az egyedi adatszolgaltatasi kerelmek 
teljesitese soran az egyseges jogalkalmazoi gyakorlat kialakitasa erdekeben. 

3.3 A belso adatvedelmi felelos feladatkoreben eljarva: 

a) Kialakitja a belso adatvedelmi ellenorzesek modszertanat. 

b) Elkesziti a Kormanyhivatal eves adatvedelmi ellenorzesi tervet, amelynek alapjan, a 
szervezeti egysegek vezetoivel tortent elozetes egyeztetesnek megfeleloen utemezi az 
egyes ellenorzeseket. 

c) Az adatvedelmi ellenorzes soran tett megallapitasait, javaslatait feljegyzesben rogziti, a 
feljegyzest elektronikus uton eljuttatja az erintett szervezeti egyseg vezetojenek es a 
Foigazgatonak. 

d) Sulyos jogsertes vagy mulasztas feltarasa eseten a Foigazgato irtjan kezdemenyezi a 
Kormanymeg bizott intezkedeset. 

e) A szervezeti egyseg vezetojenek vagy adatvedelmi kapcsolattartojanak megkeresesere 
irasban allast foglal adatvedelmi, adatszolgaltatasi, illetve kozzeteteli kerdesekben. A 
szakmai allaspontjat tukrozo allasfoglalast 5 munkanapon belul kesziti el, es elektronikus 
irton tovabbitja a megkereso reszere. Tavollete vagy mas modon valo akadalyoztatasa 
eseten a hataridot a tavollet, akadalyoztatas megszunesetol kell szamitani. Az 
allasfoglalas az onallo szervezeti egyseg vezetojet nem koti, attol sajat felelossegere 
elterhet. 

f) Az adatvedelmi kapcsolattartokrol az elerhetoseguket is magaban foglalo naprakesz 
nyilvantartast vezet, rendszeres kapcsolatot tart a veluk, szamukra szukseg szerint 
erte~ezietet szervez. 

g) A szervezeti egysegek kapcsolattartoi altal megkuldott adatok alapjan adatvedelmi 
nyilvantartast vezet. 

h) A Kormanymegbizott, a Foigazgato, az Igazgato szamara igeny eseten velemenyt keszit 
az adatvedelem jogteruletet is erinto jogszabalytervezetekrol, illetve a kozjogi 
szervezetszabalyozo eszkozok (normativ hatarozat, normativ utasitas) tervezeterol. 
Amennyiben a jogszabaly, szervezetszabalyozo eszkoz tervezete az adatkezeles 
informatikai alkalmazasaira is kiterjed, velemenyet az lnformatikai Foosztaly vezetojevel 
kozosen alakitja ki. 

i) Kozremukodik az adatkezelessel osszefuggo dontesek meghozatalaban, az erintettek 
jogai vedelmenek biztositasaban. 

j) Kivizsgalja a Kormanymegbizotthoz, a Foigazgatohoz, az Igazgatohoz, illetve a hozza 
erkezett adatvedelemmel, adatszolgaltatassal kapcsolatos panaszokat, illetve kozerdeku 
bejelenteseket, javaslatot tesz a szukseges intezkedesre, elkesziti valaszlevelek 
tervezeteit, illetve a valaszleveleket. 

k) A b) pontban foglaltak szerint a szervezeti egysegeknel ellenorzi az adatkezelesre 
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek, valamint a jelen Szabalyzatban foglalt eloirasok 
megtartasat, ezen belul kulonosen az adatvedelrni eloirasok ervenyesiteset, illetve a 
kozerdeku es kozerdekbol nyilvanos adatok kozzetetelet. 



I) Az adatvedelmi kapcsolattartokkal valo egyuttmukodes utjan biztositja az adatkezelesbol 
fakado adatvedelemmel es a kozzetetellel kapcsolatos kerdesekben az egyseges 
Kormanyhivatali gyakorlat kialakitasat. 

m) Elkesziti a Kormanyhivatal adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatara vonatkozo 
modositasi javaslatokat, a jogszabalyi eloirasok, illetve a technikai feltetelek 
megvaltozasa eseten intezkedi k a belso sza balyozas felulvizsgalatarol. 

n) Gondoskodik a kormanyhivatali kozzeteteli lista adatainak naprakeszen tartasarol. 

o) Elkesziti a Miniszterelnokseg reszere meg kuldendo tajekoztatokat. 

p) Nyilvantartast vezet az elutasitott kerelmekrol, valamint az elutasitasok indokarol, es 
minden ev januar 31-ig elkesziti a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag 
Hatosag reszere evente megkuldendo tajekoztatot. 

q) A Kormanyhivatal eves tevekenysegerol keszitett beszamolohoz osszegyujti, rendszerezi 
es elemzi az adatvedelmi es a kozzeteteli tevekenysegre vonatkozo adatokat. 

r) Az lnformatikai Foosztaly vezetojevel egyuttmukodve gondoskodi k a Kormanyhivatal 
kezeleseben levo, kozerdeku adatot tartalmazo honlapok, adatbazisok, illetve 
nyilvantartasok leiro adatainak a kozigazgatasi informatika infrastrukturalis 
megvalosithatosaganak biztositasaert felelos miniszternek torteno tovabbitasarol a 
Kormanyhivatal adatainak a kozerdeku adatok kozponti elektronikus jegyzekebe valo 
felvetele erdekeben, gondos kodi k a tovabbitott kozerdeku adatok rendszeres 
frissiteserol, ideertve az egyseges kozadatkereso rendszer utjan fellelheto kozerdeku 
adatok frissiteset is. 

s) A szervezeti egysegek altal vezetett nyilvantartasokbol begyujtott adatok alapjan 
negyedevente osszesiti a Kormanyhivatalhoz erkezett adatszolgaltatasi kerelmekkel 
kapcsolatos adato kat. 

t) A Jogi es Koordniacios Foosztaly Szervezesi Osztalyaval egyuttmukodve szukseg 
eseten gondoskodi k az adatkezelest vegzo munkatarsak szamara adatvedelmi oktatas 
megtartasarol . 

4. Az adatvedelmi kapcsolattarto es feladatai 

4.1 A szervezeti egysegek vezetoi a kormanytisztviselo munkakori leirasban is nevesitett, 
anonim izalasert es adatvedelemert felelos adatvedelm i kapcsolattartot jelolnek ki. Az 
adatvedelmi kapcsolattarto szemelyeben bekovetkezett valtozast a szervezeti egyseg 
vezetoje 8 munkanapon belul a belso adatvedelmi felelos tudomasara hozza. A szervezeti 
egyseg vezetoje a felelossegi korebe tartozo adatok kozzetetelevel kapcsolatos feladatokat 
a szervezeti egysegen belul kijelolt adatvedelmi kapcsolattarto irtjan Iatja el. 

4.2 Az adatvedelmi kapcsolattarto feladatkoreben eljarva: 

a) Anonimizalja, es szukseg szerint mas modon (pi. formatum megvalasztasa stb.) 
elokesziti a Kormanyhivatal honlapjan valo kozzetetel erdekeben a szervezeti egyseg 
kozze teendo hatosagi donteseit, melyeket megkuld a belso adatvedelmi felelosnek. 

b) Annak erdekeben, hogy a Kormanyhivatal a kozzeteteli kotelezettsegeinek teljes 
mertekben eleget tegyen az Info. tv. 1. szamu mellekleteben meghatarozott altalanos 
kozzeteteli listanak a szervezeti egysegre vonatkozo adatai szolgaltatasa soran a belso 
adatvedelmi felelossel egyijttmukodik. Ezeket az adatokat a megjelentetesre, frissitesre a 



szervezeti egysegere vonatkozo hataridokre figyelemmel - a hatarido lejartat megelozo 2 
napon belul - a belso adatvedelmi felelosnek megkiildi. 

c) Elokeszit a szervezeti egyseg feladat- es hataskorebe tartozo adatok minositesenek 
kezdemenyezeset, illetve a minosites felulvizsgalatat a minositett adatok vedelmerol 
szolo Kormanymegbizotti utasitasnak megfeleloen, es azt eljuttatja a belso adatvedelmi 
felelos hoz. 

d) Szukseg szerint a belso adatvedelmi felelossel egyuttmukodve gondoskodik a 
kozzetetelre kerulo adatok pontossagarol, szakszerusegerol es aktualitasarol, esetleges 
frissiteserol. 

e) Negyedevente, a negyedevet zaro honap utolso munkanapjan - decemberben 15-en - a 
szervezeti egyseg altal feladatkoreben kezelt adatokat az adatvedelem@bfkh.gov.hu e- 
mail cimre megkuldi a belso adatvedelmi felelosnek. 

f) A szervezeti egyseg feladatkorebe tartozo kozerdeku, vagy kozerdekbol nyilvanos adatok 
megismeresere iranyulo igeny teljesitese erdekeben a szakagazati sajatossagoknak 
megfeleloen kialakitott szabalyozasnak megfeleloen gondoskodik az egyedi igenyek 
teljesiteserol. 

5. Az lnformatikai Foosztaly feladatai 

5.1 A Kormanyhivatal honlapja adattartalmanak folyamatos frissitesert, az informatikai adatkozlo 
feladatainak ellatasaert az lnformatikai Foosztaly vezetoje felelos, aki gondoskodik: 

a) A honlap kozerdeku adatok kozzetetelere alkalmassa tetelerol, adatstrukturajanak, 
formajanak a Miniszterelnokseg altal megadott honlapstruktura keretein beluli 
kialakitasarol, az esetleges uzemzavar elharitasarol; 

b) Az egyseges kozadatkereso rendszerhez kapcsolodas informatikai felteteleinek 
biztositasarol, az adatfelelosok elerhetosegi adatainak es a kozzeteteli egysegek leiro 
adatainak az egyseges kozadatkereso rendszer uzemeltetojehez torteno tovabbitasarol 
es a tovabbitott adatok rendszeres frissiteserol. 

5.2 A feladatok vegrehajtasat az informatikai adatkozlo utjan valositja meg. 

a) Az informatikai adatkozlo feladataigondoskodik arrol, hogy a Kormanyhivatal honlapjan 
az egyedi hatosagi dontesek (hatarozatok, hirdetmenyi ertesitesrol hozott vegzesek stb.), 
valamint a kozerdeku es kozerdekbol nyilvanos adatok kozzetetelere megfelelo 
alkalmazasi felulet alljon rendelkezesre, 

b) amennyiben a kozzetetel idotartamat valamely adat, hatosagi dontes tekinteteben 
jogszabaly meghatarozza, az eloirt idotartam eltelte utan a honlaprol eltavolitja a dontest, 
adatot, 

c) a honlaprol eltavolitott hatosagi dontest, adatot archivalja, es jogszabalyban 
meghatarozott ideig megorzi, 

d) gondoskodik a hozza megkuldott adatoknak a honlapon torteno kozzetetelerol, 
folyamatos elerhetosegerol, frissiteserol es arrol, hogy egyertelmu legyen, az egyes 
kozzetett kozerdeku adat melyik szervtol szarmazik, illetve melyikre vonatkozik; 



e) gondoskodik tovabba a kozzetett adatok hitelessegerol (adategyezoseg), az 
adatallomany (megsemmisites, adatvesztes, illetektelen hozzaferes, torles, modositas 
elleni) vedelmerol, biztonsagi menteserol. 

6. Kozzeteteli kotelezettsegek 

6.1 A Kormanyhivatal kozzeteszi a legfontosabb szervezeti, szemelyzeti, tevekenysegre, 
mukodesre es a gazdalkodasara, a kozpenzek felhasznalasara vonatkozo jogszabalyban 
meghatarozott adatokat. 

6.2 A Kormanyhivatal kozzeteszi a kozbeszerzesek vonatkozasaban kotelezoen eloirt 
felhivasokat es dokumentumokat a Kb. tv. eloirasainak es a mindenkor hatalyos 
Kozbeszerzesi Szabalyzatnak megfeleloen. 

6.3 A Kormanyhivatal kozzeteszi azt a jogeros vagy fellebbezesre tekintet nelkul 
vegrehajthatova nyilvanitott hatarozatot, amelyet: 

a) allami vagy helyi onkormanyzati feladatot, valamint jogszabalyban meghatarozott egyeb 
kozfeladatot ellato szerv vagy szemely ugyfelnek e tevekenysegevel kapcsolatban hozott; 

b) kozerdeku keresetinditassal meg lehet tamadni; 

c) olyan ugyben hozott, amelyben jogszabaly alapjan a hatasteruleten levo ingatlan 
tulajdonosa 8s az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett hasznalati jogosultja ugyfelnek 
m inosult; 

d) amelyben tobb mint otven ugyfel vagy otnel tobb, a Ket. 15. § (5) bekezdese alapjan 
ugyfelnek minosulo szervezet vesz reszt; 

e) korlatozottan rendelkezesre a110 termeszeti eroforras elosztasaro1, illetve 
fel hasznalasarol hozott; 

f) olyan iigyben hozott, amelyben az ugyfel szamara kizarolagos vagy kulonleges jogot 
biztositott; 

g) szemelyek szeles vagy pontosan meg nem hatarozhato kore szamara eletveszellyel vagy 
sljlyos karral fenyegeto helyzet megelozese, elharitasa vagy karos kovetkezmenyeinek 
enyhitese erdekeben hozott; 

h) a kozbiztonsag fenntartasa erdekeben vagy fontos kozrendvedelmi okbol hozott; 

i) jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelkuli szervezet, tovabba az egyeni vallalkozo 
vallalkozasi tevekenysegenek hatosagi ellenorzesevel kapcsolatban hozott, vagy 

j) torveny rendelkezese szerint nyilvanosan kozze kell tenni. 

6.4 A Kormanyhivatal kozzeteszi a kozponti allamigazgatasi szervekrol, valamint a kormany 
tagjai es az allamtitkarok jogallasarol szolo 2010. evi XLIII. torveny 70. § (5 )  bekezdeseben 
meghatarozott tajekoztatot, es a 71. § (2) bekezdes ertelmeben a modositasokkal egyseges 
szerkezetbe foglalt szervezeti es mukodesi szabalyzatot. 

6.5 A Kormanyhivatal kozzeteszi a fogyasztovedelemroi szolo 1997. evi CLV. torveny 51. §- 
aban meghatarozottak szerinti hatarozatat, valamint az aruk es szolgaltatasok piaci 



felugyeleterol es biztonsagossagaro1 valamint a hatalyos jogszabalyban meghatarozottak 
szerinti nem megfelelo biztonsagu arurol szolo tajekoztatast. 

7. A kozzeteteli feladatok ellatasa, a kozzeteteli eljaras szabalyai 

7.1 A Kormanyzati lnformatikai Egyezteto Tarcakozi Bizottsag (a tovabbiakban: KIETB) 19. 
Ajanlasaban meghatarozott kovetelmenyek ervenyre juttatasarol az lnformatikai Foosztaly 
vezetoje valamennyi szervezeti egyseg adatvedelmi kapcsolattartojaval es a belso 
adatvedelm i felelossel egyuttmukodve gondoskodik. 

7.2 Az egyes kozerdeku adato k kozzetetelre valo elokeszitese annak a szervezeti egyseg nek a 
feladata, amely azokat eloallitotta, illetve amelynek mukodese soran azok keletkeztek. A 
Kormanyhivatal hatosagi dontesei kozul a Ket. 80. §, 80lA §-abol adodo kozzeteteli 
kotelezettsegek elokeszitese a dontes kiadmanyozojanak feladata. 

7.3 A szervezeti egysegek adatvedelmi kapcsolattartoi a kozzeteendo adatokat elektronikus 
uton vagy elektronikus adathordozon, kozzetetelre alkalmas (xls), (jpg) vagy pdf 
formatumban, elnevezessel ellatva a jogszabalyban eloirt hatarid6 elott legalabb 2 
munkanappal megelozoen a belso adatvedelmi felelosnek megkuldik. A belso adatvedelmi 
felelos a kozzeteendo dokumentum adatvedelmi szempontu vizsgalatat kovetoen azt 
kozzetetelre alkalmas formaban haladektalanul eljuttatja az informatikai adatkozlohoz. 

7.4 A kozzetett adatok pontatlanna, tevesse vagy idoszerutlenne valasa, illetve ilyen adatok 
feltarasa eseten a szervezeti egyseg adatvedelmi kapcsolattartoja a valtozas 
bekovetkezesetol szamitott 10 napon belul eloallitja, es megkuldi a helyesbitett vagy 
frissitett kozerdeku adatokat tartalmazo, kulon jogszabalyban meghatarozott kozzeteteli 
egysegeket, kozzetetel vegett a belso adatvedelmi felelosnek. A belso adatvedelmi felelos a 
helyesbitett, frissitett adatot haladektalanul megkuldi az informatikai adatkozlonek. 

7.5 A kozzeteteli egyseg honlaprol torteno eltavolitasanak idopontjara, illetve elozo allapota 
archivalasanak (honlapon tartasanak) idotartamara a jogszabalyban eloirtakon tul jelen 
utasitasban meghatarozottak az iranyadok az alabbiak szerint: 

a) amennyiben a kozzeteteli lista az adat elozo allapotanak archivumban tartasat irja elo, az 
adat frissitese eseten annak elerhetove tetele a megorzesi ido eltelteig nem szuntetheto 
meg, az adatvaltozas (frissites) tenyet, idejet, az uj allapot fellelhetoseget, az 
archivumban elerheto adat elavulasat egyertelmuen fel kell tuntetni; 

b) teves vagy pontatlan adat nem teheto elerhetove sem a honlapon, sem az egyseges 
kozadatkereso rendszer szamara; 

c) a frissitett adat uj allapota mellett fel kell tuntetni a frissiies tenyet es idejet, illetve az adat 
elozo allapotanak archiv allomanyban valo elerhetoseget. 

7.6 A kozzetett adat eltavolitasanak szuksegessegerol a szervezeti egyseg adatvedelmi 
kapcsolattartoja a belso adatvedelmi felelos ertesitese mellett elektronikus Qton ertesiti az 
informatikai adatkozlot, aki az eltavolitas irant a megjelolt idopontban, ennek hianyaban 
haladektalanul intezkedik. 

7.7 A kozzeteteli lista altal eloirt megorzesi kotelezettseg lejartakor a belso adatvedelmi felelos a 
kozzetett, kulon jogszabalyban meghatarozott kozzeteteli egysegeket - a 



Szervezesi Osztaly utjan - atvetelre felajanlja az Orszagos Szechenyi K~nyvtar es a 
Neumann Janos Digitalis Konyvtar reszere. 

8. A kozzeteendo adatok (hatarozatok, hirdetmenyek) kormanyhivatali honlapra torteno 
feltetelenek felelose, hatarideje 

8.1 Az adat, a kozze teendo hatosagi hatarozat, vagy a hirdetmenyi kozlesrol rendelkezo vegzes 
(tovabbiakban egyutt: adat) kozzetetelerol az azt meghozo szervezeti egyseg vezetoje 
gondoskodik az altala kijelolt adatvedelmi es egyben anonimizalis feladatokert felelos 
adatvedelmi kapcsolattarto altal. Amennyiben szukseges, az anonimizalasi es az 
adatvedelmi feladatok ellatasara kulon bozo szemelye k is kijelol hetok. 

8.2 Az adat kozzetetelenek a kozponti honlapra torteno felkerulesi hatarideje, amennyiben azt 
az elsofoku hatosag kezbesiti az ugyfel reszere, az adat jogerore emelkedeserol szolo 
ertesites Kormanyhivatal ba valo beerkezesetol szam itott 5 mun kanap, m inden mas esetben 
annak jogerore emelkedesetol szamitott 5 munkanap. 

9. A kozzeteendo adatok kormanyhivatali honlapra torteno feltetelenek menete 

9.1 Az e szabalyzat Ill. resz 6.3. pontjaban meghatarozott adatot, amennyiben azt az elsofoku 
hatosag kezbesiti az ugyfel reszere, a hatarozat jogerore emelkedeserol szolo ertesites 
Kormanyhivatalba valo beerkezesetol szamitott 2 munkanapon belul, minden mas esetben a 
hatarozat jogerore emelkedesetol szamitott 2 munkanapon belul az adatot elokeszito 
ugyintezo elektronikus formaban elkuldi a szervezeti egysegenel adatvedelmi kapcsolattartoi 
feladatra kijelolt kormanytisztviselo reszere. 

9.2 Az adatvedelm i kapcsolattarto szu kseg eseten gondoskodi k a hatarozat anonimizalasarol, 
majd az iratot megfelelo elnevezessel ellatva, es pdf formatumban digitalisan rogzitve 
jovahagyas erdekeben haladektalanul megkiildi a belso adatvedelmi felelosnek. A belso 
adatvedelmi felelos az irat adatvedelmi megfelelosegenek vizsgalatat kovetoen - 
amennyiben a kozzetetelt nem kifogasolja -, ugyancsak tovabbitja azt az informatikai 
adatkozlonek. A hatarozat ezzel valik kozzetehetove. 

9.3 Az informatikai adatkozlo a hatarozatot - annak a belso adatvedelmi felelos altali 
megkuldeset koveto 1 munkanapon belul - elhelyezi a Kormanyhivatal honlapjanak kijelolt 
feluleten. 

9.4 Az informatikai adatkozlo a belso adatvedelmi felelossel egyuttmukodve nyilvantartast vezet 
a Kormanyhivatal honlapjan kozzetett hatosagi hatarozatokrol es hirdetmenyekrol. 

9.5 A hatarozatnak a honlapon tortent kozzetetelt koveto modositasa, megvaltoztatasa, tova b ba 
kijavitasa, kiegeszitese eseten a kozzetetelt - a valtozas bekovetkezesetol szamitott 10 
napon belul - a javitott adatokkal meg kell ismetelni. A hatarozat visszavonasa, felugyeleti 
jogkorben tortent megsemmisitese vagy birosag altali hatalyon kivul helyezese eseten a 
kozzetetelt haladektalanul meg kell szuntetni. 

10. A hatosagi jogkorben hozott donteseken kiviil es8 kozzeteteli kotelezettsegek 
nyilvantartasa 

10.1. Az lnformatikai Foosztaly a kozzeteteli kotelezettsegek maradektalan teljesitese erdekeben 
nyilvantarto rendszert epit ki. 

10.2 A nyilvantarto rendszer tartalmazza az egyseges kozadatkereso rendszerbe torteno 
adatszolgaltatashoz, valamint az Info. tv. rendelkezesei alapjan fennallo kozzeteteli 
kotelezettseg nyilvantartasahoz es teljesulesenek ellenorzesehez szukseges leiro adatokat. 



11. A megismerheto dontesek 

11 .I Ha torveny a dontes nyilvanossagat nern korlatozza vagy nern zarja ki, a Kormanyhivatal az 
eljaras jogeros befejezeset kovetoen a szemelyes adatot es vedett adatot nern tartalmazo 
jogeros hatarozatot, valamint az elso foklj hatarozatot megsemmisito es az elso foklj 
hatarozatot hozo hatosagot uj eljarasra utasito vegzest, az azt igenylo szamara korlatozas 
nelkul megismerhetove teszi es arrol - a szakagazati sajatossagoknak megfeleloen - 
meghatarozott koltsegterites elleneben 15 napon belul masolatot ad ki. 

11.2 Amennyiben a hatosagi dontes szemelyes adatot tartalmaz, az adatigenylo a dontes 
tartalmat a Ill. resz 2. pontban szabalyozott anonimizalas elvegzeset kovetoen ismerheti 
meg. 

12. A megismerheto es kozzeteendo dontesek tartalma 

12.1. Az anonimizalt formaban megismerhetove tett dontesnek tartalmilag (rendelkezo resz, 
indokolas, jogszabalyi hivatkozasok, es zaro rendelkezesek) azonosnak kell lenni a 
Kormanyhivatal, illetve a szervezeti egyseg altal meghozott, a kiadmanyozas rendjenek 
megfeleloen alairt, datummal ellatott, az erintettekkel kozolt, es jogerore emelkedett 
dontessel. 

12.2. A dontesben szereplo termeszetes szemelyt az eljarasban betoltott szerepenek megfeleloen 
kell megjelolni, de ha a termeszetes szemely azonosithatosaganak kizarasara ez nern 
alkalmas, az azonositasat lehetove tevo adatokat oly modon kell torolni, hogy az ne jarjon a 
megallapitott tenyallas serelmevel. 

12.3. A megismerheto dontesbol adatigenyles eseten torolni kell: 

a) az eljarasban reszt vevo ugyfelek es egyeb szemelyek szemelyes adatait; 

b) a minbsitett adatot. 

12.4. A megismerheto dontesekbol nern kell torolni: 

a) a koztudomasu adatokat; 

b) tarsadalmi szervezet, illetoleg alapitvany nevet, elerhetoseget (az ugy jellegetol fuggoen). 

12.5. Nem teheto megismerhetetlenne a kozerdeku, vagy kozerdekbol nyilvanos adat. Nem teheto 
megismerhetetlenne a szemelyes vagy vedett adat, ha az igenylo - az adat megjelolesevel - 
igazolja, hogy annak megismerese joga ervenyesitesehez, illetve jogszabalyon vagy 
hatosagi hatarozaton alapulo kotelezettsege teljesitesehez szukseges, valamint a vedett 
adat megismeresenek torvenyi feltetelei fennallnak. 

12.6. A megismerhetove tett hatarozat szovegeben jelen utasitasban meghatarozottakon tlil 
tovabbi szerkesztes nern vegezheto. 

13. A kozerdeku, a kozerdekbol nyilvanos adatok es a megismerheto dontesek adatainak 
egyedi igenylese, es az igeny teljesitese 

13.1 A Kormanyhivatal feladat- es hataskoreinek gyakorlasa soran keletkezett kozerdeku, 
kozerdekbol nyilvanos es megismerheto dontesekben szereplo adatok egyedi igenylesevel 
kapcsolatos feladatokat a szervezeti egysegek vezetoi, adatvedelmi kapcsolattartoi es a 
belso adatvedelmi felelos egyuttesen teljesitik. 

Ennek soran: 



a) a szervezeti egyseg a papiralapon vagy a Kormanyhivatal kozponti elektronikus 
postafiokjan, fax- es telefonszaman keresztul vagy kozvetlenul hozza erkezett 
adatigenyleseket fogadja (a szobeli igenyeket szukseg eseten irasba foglalja), ezt 
kovetoen nyilvantartasba veszi, majd az igenylest haladektalanul megkuldi a belso 
adatvedelmi felelosnek; 

b) amennyiben az adatigenyles nem a Kormanyhivatal, illetve a szervezeti egyseg 
kezeleseben levo adat megismeresere iranyul, a belso adatvedelmi felelos - az igenyles 
hozza valo eljuttatasat kovetoen - gondoskodik annak tovabbitasarol az illetekes 
szervhez, es egyidejuleg tajekoztatja errol az adatigenylot is; 

c) az adatigeny teljesitesenek megtagadasarol 15 napon belul - a megtagadas indokaval 
es a jogorvoslati lehetosegekrol valo tajekoztatassal egyutt - ertesiti az adatigenylot, 
amennyiben az igenyles vedett vagy szemelyes adat megismeresere vonatkozik, es az 
adatszolgaltatas torvenyi feltetelei nem allnak fenn, tovabba, ha az adatszolgaltatasra 
jogosult szerv vagy szemely kiletet nem lehet megallapitani. 

13.2 A belso adatvedelmi felelos - az erintett szervezeti egyseg vezetoje allaspontjanak 
ismereteben - soron kivul dont a kozerdeku, vagy kozerdekbol nyilvanos adatokat is 
tartalmazo, megismerhetove tett dontesek kiadasara iranyulo kerelem teljesithetosegerol, es 
err01 haladektalanul tajekoztatja az adatvedelmi kapcsolattartot az adatszolgaltatas 
erdekeben. 

13.3 Szukseg eseten a belso adatvedelmi felelos haladektalanul, de legfeljebb 2 munkanapon 
belul felhivja az erintett adatvedelmi kapcsolattartot a dontes anonimizalasanak elvegzesere. 

13.4 Az adatigenylest annak a Kormanyhivatalba erkezeset koveto 15 napon belul kell teljesiteni. 
A teljesitest, illetve a koltsegek megfizeteset kovetoen az igenylo szemelyes adatait a 
szervezeti egyseg nyilvantartasabol haladektalanul torolni kell. 

13.5 Amennyiben az adatigenyles terjedelme, szamszeru sokasaga azt indokolja, a 15 napos 
hatarido egy alkalommal 15 nappal meghosszabbithato, melyrol az igenylot 15 napon belul 
tajekoztatni kell. 

13.6 Amennyiben az igenyelt adat egy mar korabban elektronikus formaban nyilvanossagra 
hozott adatra vonatkozik, az igeny teljesitheto az adatot tartalmazo nyilvanos forras 
megjelolesevel is. 

13.7 Az adatvedelmi kapcsolattarto tajekoztatja az igenylot a 18812009. (IX. 10.) Korm. 
rendeletben meghatarozott koltsegterites befizetesenek rendjerol, es a Penzugyi es 
Gazdalkodasi Foosztaly altal meghatarozott befizetesi modrol. 

13.8 Az adatvedelmi kapcsolattarto a koltsegterites megfizeteset kovetoen az anonimizalt dontest 
haladektalanul atadja, vagy elektronikus formaban megkuldi az igenylo reszere. 

14. A szoban vagy irasban beerkezo egyeb adatigenylesek 

14.1 Az adatvedelmi kapcsolattarto a Kormanyhivatalhoz beerkezo egyeb adatigenyleseket a 
jelen utasitasban meghatarozott anonimizalasi szabalyok megtartasa mellett teljesiti. 

14.2 Az adatigenylo a 18812009. (IX.lO.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezesei szerint a 
hatosagi eljaras irataiba torteno iratbetekintes, illetve az iratokbol torteno adatszolgaltatas 
eseten - az altala meg nem ismerheto vedett szemelyes adat, tovabba minositett adat 
megismerhetetlenne teteleert (anonimizalas), valamint az ilyen modon kivonatolt iratrol valo 



masolat kesziteseert, a megismerhetetlenne tetellel erintett oldalankent 200,- Ft, - az 
anonimizalassal nem erintett oldalak masolataert oldalankent 100,- Ft koltsegteritest tartozik 
megfizetni. 

14.3 A koltsegteritest az adatigenylo a Penzugyi es Gazdalkodasi Foosztaly altal meghatarozott 
befizetesi modnak megfeleloen a Kormanyhivatal Hazipenztaraban keszpenzben, atutalasi 
postautalvanyon vagy Budapest Fovaros Kormanyhivatala 10023002-00299592-00000000 
szamu bankszamlaszamara torteno atutalassal teljesitheti. 

14.4 A befizetes megtortentenek igazolasara befizeto szamara a Penzugyi 6s Gazdalkodasi 
Foosztaly keszpenzbefizetes eseten beveteli penztarbizonylat-masolatot, postai 
feladovevenyen vagy atutalassal torteno teljesites eseten un. penzbekerot ad at. 
Amennyiben a befizeto azt kulon keri, a Penzugyi es Gazdalkodasi Foosztaly a befizetett 
osszegrol szamlat allit ki szamara. 

Budapest, 201 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
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