
BUDAPEST F~vAROS 
KORMANYHIVATALA 

Budapest F6varos Kormanyhivatalitt vezetd kormanymegbizott 

az Adatvedelmi, Adatblztonshgi es Kozzeteteli Szabalyzatrol 

1. A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. tv. 23. 5 (4) bekezd6s i) pontjhban, valamint a f6vbrosi 
6s megyei korm8nyhivatalokr6l, valamint a f6varosi Bs megyei konnanyhivatalok kialakitAs8val 6s 
a terUleti integracioval rjsszefllgg6 tt)rv6nymodosit~sr6l sz616 2010. Bv CXXVI. trjrveny 
(tovabbiakban: Khtv.) 10.5-a, valamint a kozszolgalati tisztviselbkr6l szbld 2011. 6vi CXClX 
torveny, az allami tisztvisel6krt)l szdl6 2016. evi LII. tQrveny, a kozigazgatasi hat6sagi euaras 6s 
szolgBltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. to~eny ,  az informacios onrendelkezbsi 
jogrol es az informacioszabadsagr61 sz616 201 1. 6vi CXII. tt)rv6ny, a krjzbeszerz6sekr6l sz61o 
2015. Bvi CXLIII. tb~eny,  a kbzszolgalati tisztvisel6k szemelyi irataira, a krjzigazgatasi szeweknbl 
foglalkoztatott munkav8llalok szemelyi irataira es a munkaiigyi nyilvantartasra, a kozszolgalati 
alapnyilvantartasra 6s kUzszolg8lati statisztikai adatgydjtdsre, valamint a tartalek allomanyra 
vonatkozo egyes szabAlyokr61 szblo 4512012. (111.20.) Korm. rendelet, a fiivhrosi 6s megyei 
kormanyhivatalok szervezeti 6s mukbd6si szabalyzatarol sz616 3912016. (XII. 30.) MvM utasitas (a 
tovabbiakban: SZMSZ) 7. § a)-c), e) pontjaiban foglalt feladat 6s hataskoromben eljawa, a 
kbueteteli listakon szereplo adatok kbu6tetelehez szUks6ges kozz6t6teli mintakr6l szolo I812005 
(X11.27.) IHM rendelet, a Kormanyzati lnformatikai Egyeztetii Tarcakozi Bizottsdg 19. ajanlasaban 
valamint a vonatkozo t0~6nyek, kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek es kozjogi 
sze~ezetszabalyoz6 eszkozdk rendelkezeseivel osszhangban Budapest FBvaros 
Kormanyhivatala Adatvedelmi, Adatbiztonsagi 6s KouetBteli Szabalyzatat jelen utasitas 1. 
szamli mellekletekent adom ki. 

2. Jelen utasitas a kou8t6telet kQvet6 napon l6p hatalyba, ezzel egyidejdleg hatalyat veszti a 
612016. (IV.19.) kormanymegbizotti utasitas. 

3. Jelen utasitas el6keszites6ert es aktualizalAs6rt a bels6 adatvedelmi felelgs a feleliis 

Budapest, 201 7. . ..~?$::.2.!! .: 



%..12017. (V:31..) kormanymegbizotti utasitas 1. szamD melleklete 

Budapest Fgvaros Kormanyhivatala Adatvedelmi, 

Adatbiztonshgi es Kozzeteteli Szabalyzata 

I. resz 

1. Jelen Szabalyzat hatalya Budapest FBvaros Kormanyhivatala (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) 
szewezeti egvsegeire 6s a fiivarosi keruleti hivatalokra, tovabb8 - a kozszolgalati adatvedelemre -. - 
vonatkoz6 szabalyok tekinteteben - a Kormanyhivatallal allami szolgalati jogviszonyban 6s 
munkaviszonyban a116 foglalkoztatottakra terjed ki, es a Kormanyhivatal jogallasara, sze~ezetere, 
mukodesere, gazdalkoddsara, tovBbb6 hathskoreinek gyakorlasara vonatkoz6 kozerdeku adatok 
kozzetetele, valamint a feladat- es hatAsk~rgyakorlashoz kapcsolbdd, jogszabalyban elairt 
nyilvantartasokba felvett adatok kezelese soran kell alkalmazni. 

2. Az Szabalyzat celja, hogy a Kormanyhivatal adatkezelese soran biztositsa a szemelyesnek 
min6sUIo 6s mas adatok jogszabdlyban el6irt vedelmet, az adatok rogzitesere, nyilv&ntart8sAra, 
biztonsagos tarolasara, tovabbitisara, az adatokhoz val6 hozzaferesre es az adatkozlesre 
vonatkozo szabalyok megtartasat, valamint a kozerdeku 6s kdzerdekbol nyilvanos adatok towenyi 
elUirasoknak megfelelo kozzetetel8t. 

3. A Kormanyhivatal sz5mara a hataskor gyakorlasahoz kapcsol6do nyilvantartasok vezeteset 
jogszabalyok irjak el6. Hataskor gyakorlasa soran tilos olyan nyilvhntartas Ietesitese, amely nem 
jogszabaly felhatalmazasan alapul, tilos tovabba olyan adatot gyujteni, nyilvantartasba venni 6s 
kezelni, amelyet nem jogszabaly rendel el. 

4. A Kormanyhivatal hat6sAgi hataskorgyakorl5sanak kereteben vezetett nyilvantartasok, ha 
jogszabaly maskent nem rendelkezik reszben, vagy egeszben kozhitelesek. 

5. A Kormanyhivatalban az adatok kezeleset - a nyilvantartasok vezetesere vonatkozo jogszabalyi 
rendelkezeseknek megfeleloen - a sze~ezet i  egysegek feladatkorukben vegzik. Az adatkezelessel 
BsszefOggesben jelentkeza informbcios onrendelkezesi jog 6s az inform8ci6szabads8g 
b~enyesul&s&t elosegitd td~eny i  kovetelmenyek maradektalan teljesitese Brdekeben a 
Kormanyhivatal koordinacios, v8lem6nyez6, javaslatteva 6s ellenorzesi jogktirrel rendelkezti belso 
adahredelmi felelost foglalkoztat. 

6. A minositett adatok vedelm6rtll szolo 2009. Bvi CLV. torveny rendelkezbseinek a 
Kormanyhivatalban torten6 vegrehajtasar61 kulon szabalyzat rendelkezik. 

7. A nemzeti adatvagyon kijrebe tartozo allami nyilvantartasok adatfeldolgozasanak biztositasarol 
sz61o 381201 1. (111. 22.) Korm. rendelet mellekletenek 8-1 1. soraban meghatarozott adatbazisokra 
jelen Szabalyzat nem vonatkozik, ezen adatbazisok adatvedelmi, adatbiztonsagi es koueteteli 
szabalyairbl az ezeket kezelo sze~ezet i  egysegre vonatkozd kulon szabalyozast kell alkalmazni. 

8. Jelen Szabalyzat hatalya ala nem tartozo nyilvantartasokat az 1. szamu fuggelek tartalmazza. 



II. resz 

I. A kozszolg5lati adatvedelem hatalya 

A Szabalyzat rendelkezeseit kell alkalmazni 

a) A Kormanyhivatalban vezetett kozszolghlati alapnyilvantartasokra, az Bllami tisztvisel6k 
vagyonnyilatkozatdra, 6s az azzal osszeftiggo iratokra, valamint a tartalekallomannyai 
tisszefugg~ adatokra, nyilvdntartasokra. 

b) A Kormanyhivatalban foglalkoztatott Allami tisztviselbk, allami ugykezeliik, munkavallalok (a 
tovabbiakban: foglalkoztatott) iratainak kezelesevel osszeftiggo adatkezelesi informatikai 
adatvedelemre. 

2. Adatvedelmi kovetelmenyek 

2.1. A Kormanyhivatalban a kozszolgalati alapnyilvantartas vezetesevel kapcsolatos feiadatokat a 
Humanpolitikai Foosztaly vezet6je altal kijelolt ijgyintezo latja el. 

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

2.3. Az illetm6nyszamfejtessel megbizott szervnek csak azok az adatok tovabbithatok, amelyek 
az illetmenyszamfejtessel kapcsolatos feladatok ellatasat szabalyozo torvenyek szerint 
nelkulozhetetlenek az erintett illetmenyenek szamfejtesehez, valamint a 
tarsadalombiztosit~ssai, csalbdtamogat8ssal, szemelyi jovedelemad6val tjsszeftlggo 
feladatok ellBt8sdhoz. Az elozoekben rneghathrozottakon kivllli adatok tovabbitasat az 
illetmenyszamfejtessel megbizott szerv kezdemenyezesere is meg kell tagadni, 

2.4. Az erintett irasbeli kerelmere elkllldnitett modon olyan adat is kezelhetti, amelynek atadasara 
az Brintett tarvenyi eloirhs alapjan nem kbteles. Ezek az adatok azonban csak az Brintett altal 
meghatarozott celra hasznalhatok fel, illetve csak irasbeli houajarul8saval tovabbithatok 
mas szerv reszere. Az Brintett irasbeli keresere ezeket az adatokat haladektalanul torolni 
kell. 

2.5. A Humanpolitikai FiiosztBly koteles biztositani, hogy az Brintett a r6la nyilvantartott adatokba 
es iratokba korlatozhs nelkijl betekinthessen, valamint irasbeli kerelmere soron kivul azokrol 
masolatot, illetve kivonatot kaphasson. 

2.6. Az erintett irasban kerheti adatai helyesbiteset, kijavitasat, illetve torleset. A Humanpolitikai 
Foosztaly kateles a kerelemnek eleget tenni. A kazokirat, illetve a munk8ltatoi jogkor 
gyakorlojanak dontese alapjan bejegyzett adatok helyesbitBs6t vagy torleset csak kozokirat, 
illetve a munkaltatoi jogkor gyakorlojanak erre iranyulo nyilatkozatanak vagy dontesenek az 
illetekes szerv altal tortent megvaltoztatasa alapjan kerheti az Brintett. 

2.7. Az erintettet - irasbeli kerelme alapjan - a Humanpolitikai FBosztdly kateles soron kivul 
tajekoztatni arrol, hogy az allami szolgalati jogviszonyBval osszefllggo adatkezeles soran 
adatait kinek, milyen celbol es milyen terjedelemben tovabbitottak. Ennek biztositasara a 
Humanpolitikai FljosztAly adatszolgBltatBsi nyilvantartast vezet, melyet a kiadBsBt61 szamitott 
Ut Bvig meg kell 6rizni. 



3. Vddendd dokurnenturnok: A szernelyi iratok kore es a szerndlyi anyag 

3.1 .Szemelyi irat: Barmilyen anyagon, alakban es barmilyen eszkoz felhasznalasavai keletkezett 
adathordoz6, amely az allami szolgalati jogviszony vagy munkaviszony letesitesekor, fennallasa 
alatt, megszlin6sekor, illetve a i t  k&etiien keletkezik 6s a foglalkoztatott szemelyevel 
osszefuggesben adatot, megallapitast tartalmaz. 

3.2. A szernelyi iratok koret a kbzszolgalati tisztviseltik szemelyi irataira, a kozigazgatasi 
sze~eknel foglalkoztatott munkavallalok szemelyi irataira es a munkaiigyi nyilvantartasra, a 
kozszolgalati alapnyilvantartasra es kozszolgalati statisztikai adatgyujtbsre, valamint a tartalek 
allomanyra vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 4512012. (111.20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 
R.) 6. 5 (I) bek. hatarozza meg. 

3.3. A szemelyi anyag 

3.3.1. A szemelyi anyag iratai a a kOzszolgBlati tisztvisel6kr6l sz616 2011. evi CXClX toweny 
(a tovabbiakban: Kttv.) 184. 5 (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 altai kiallitott hatosagi bizonyitvany; 

f) az eskuokmany; 

g) a kinevezes, a vezettii kinevezes, a munkakbri leiras, valamint ezek modosiMsai, a 
besorolasrbl, illetve a visszatartasrol, a cirnadomanyozBsr6l, az athelyezesrbl 
rendelkeztl irat es az allami szolgalati jogviszonyt megszuntetti irat; 

h) a mintisites, teljesitmenyertekeles iratai; 

i) a hatalyban lev6 fegyelmi buntetest kiszab6 hatarozat; 

j) ot evnel nem regebbi fenykep; 

k) kozszolgalati igazolas rnasolata 

3.3.2.A~ allami tisztvisel6, Allami ugykezelo szemelyi anyagat a Humanpolitikai F6osztAly 
tartja nyilvan, illetve keri meg, ha az Allami tisztviselb, korabban kormanyzati szolgalati 
jogviszonyban, allami szolgalati jogviszonyban, valamint kozszolgAlati jogviszonyban allt 
6s athelyezessel letesitett jogviszonyl a Kormanyhivatalnal. 

3.3.3.A szemelyi anyagot - kiveve amelyet a II. resz 3.3.2. pont alapjan atadtak - a 
jogviszony megsziinesettil szBmltott atven evig meg kell tirizni. 

3.4. A kozszolgalati munkavallalokra vonatkozo rendelkezesek 

A Kormanyhivatal az altala foglalkoztatott rnunkavallal6nak az alabbi a)-c) pontban meghatarozott 
szemelyi iratait a munkavallal6 irasbeli hozzaj~rulasa eseten kezelheti. 

a) az R. 2. 5 b) pont korebe tartozi, iratok; 



A Kormanyhivatal az altala foglalkoztatott munkavallal6nak az alabbi a)-c) pontban meghatarozott 
szemelyi iratait a munkavallal6 irasbeli houajarulasa eseten kezelheti. 

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

b) a munkaviszonnyal tisszefOgg6 egyeb iratok; 

c) a munkaviszonnyal Bsszefuggd mas jogviszonyokkal kapcsolatos iratok; 

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

A munkavallalo munkaba Allasat megelilzijen az R. 2. melleklet szerinti irasbeli titoktartasi 
nyilatkozatot teszi meg. 

4. A szemelyi iratok iktatasa es kezelese 

4.1. A szemelyi iratokat kuldn szdmtartomfrnyban kell iktatni, 6s tartalmuknak megfeleloen 
csoportositva, keletkezesuk sorrendjeben, az e celra kialakitott, nevre szo16 iratgyujtdben 
tartalomjegyzekkel elldtva kell6rizni. 

4.2. A szemelyi iratra csak olyan adat 6s megallapitas vezetheto, amelynek alapja: 

a) kozokirat, vagy 

b) a foglalkoztatott irasbeli nyilatkozata; 

c) a munkaltatbi jogkor gyakorl6janak irasbeli rendelkezese; 

d) bir6sag vagy mas hatosag dontese; 

e) jogszabalyi rendelkezes. 

4.3. Az iratgyujtilben elkOltinitetten kell tarolni a szemelyi anyagot 6s az egyeb szemelyi iratokat. 

4.4. Az iratgyiljtd tartalomjegyzek6n fel kell tilntetni a benne elhelyezett valamennyi irat 
megnevezeset, iktatbszamat 6s keltezeset. A szemelyi iratok bsszetetel6ben bekdvetkezd 
valtozBsokat azonnal at kell vezetni a tartalomjegyzeken. 

4.5. A szemelyi iratok a Kormanyhivatal tulajdondt kepezik. Az iratokban szerepl6 szemelyes 
adatok kezelesere az informaclos onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 
201 1. evi CXII. toweny (a tovabblakban: Info. tv.) rendelkezesei az iranyadok. 

4.6. Az allami szolgalati jogviszony letesitesenek elmaradasa eseten, az eue l  kapcsolatos 
dontest kdvetd 8 napon belOl a jogviszony letrehozasat kezdemenyezd iratokat vissza kell 
juttatni az erintettnek, illetve a szemelyi anyagot annak a szervnek, amely azt megkuldte. 

4.7. Az Brintett kerelme alapjan a val6sbgnak meg nem feleld adatot az adatkezela helyesbiti. A 
szemelyes adatot ttirolni kell, ha kezeles jogellenes, vagy azt az erintett jogszeriien keri, 
illetve, ha az adatkezeles celja megsziint. 

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 t~rolAs~r61 6s leveltarba helyezeseriil a Kormanyhivatal lratkezelesi 
Szabalyzataban kell rendelkezni. 

4.10.A szamitogepes m6dszerrel vezetett kozszolgalati alapnyilvantartasb61 (WINTISZT 
PROGRAM) a jogviszony Ietesitesenek elmaradasa eseten azonnal es veglegesen torolni 
kell az erintett adatait. 

5. A kozszolgalati alapnyilvantartas adatlapjainak vezetesevel kapcsolatos adatvedelmi 
szabalyok 

5.1. A kozszolg6lati alapnyilvantartas az Bllami tisztviselo, allami ugykezelo szolgalati 
jogviszonnyal osszefuggesben keletkezett es azzal kapcsolatban a116 adatait rendszerezetten 
tartalmaua. A Humanpolitikai Fooszt6ly a kozszolgAlati alapnyilvantartast az Bltala 
rendszeresitett adatlapon a Kttv. 2. mellekleteben meghatarozott adattartalommal, az R. 3. 
mellekleteben meghatarozottakra figyelemmel folyamatosan koteles vezetni. 

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

5.3. Az erintettel az adat felvetele elon kozdlni kell, hogy az adatszolgaltatas onkentes vagy 
k6telezo. Kdtelezii adatszolgaltatas eseten a kozlesnek tartalmaznia kell az adatkezelest 
elrendeld jogszabalyt is. 

5.4. A Humanpolitikai F6osztBly ugyintez6jenek az Brintettet thjekoztatnia kell az adatkezeles 
celjarol 6s arrol, hogy az adatokat kik fogjsk kezelni, illetve feldolgozni. 

6. A szernelyi iratokba es a hozzajuk kapcsolodo nyilvantartasokba valo betekintes szabalyai 

6.1. A Kormanyhivatalnal vezetett szemelyi iratokba, valamint a hozzajuk kapcsolod6 
nyilvantartasokba betekinteni csak a kezelessel megbizott, valamint a Kttv. 180. !j (1) 
bekezdese alapjan jelen Szabalyzat II. resz 7.7. pontjaban megjelolt szemely jogosult, az 
eljarhsaban indokolt mertekig. 

6.2. A szemelyi anyagot a tarolasi helyer6l elvinni a Kormanymegbizott kulon irasbeli 
engedelyevel lehet. A betekintes, illetve elvitel nem haladhatja meg a harom munkanapot, 
mely alatt a szemelyi anyag elzar6shrol (kulon kulccsal zarhato szekrenyben) gondoskodni 
kell. 

6.3. A szemelyi anyag elvitelet az arra jogosult a betekintesi lapon torten6 albirasaval igazolja. A 
szemelyi anyagba torten6 betekintest a ,,Betekintesi lapon" kell dokumentalni. A ,,Betekintesi 
lapol' a szemelyi anyag reszekknt kell kezelni. A ,,Betekintesi lap" tartalmazza: 

a) a szemelyi anyagba torteno betekintbs tenyet; 

b) a betekintesre jogosult szem8lyet; 

c) a betekintes jogszabalyi alapjat; 

d) betekintes idopontjat; 

e) az elvitel es a nyilvantartasba visszakerul6s idopontjat. 

6.4. A ,,Betekintesi lap" alapjdn tortent betekintes, illetve szemelyi irat tovabbitasat 6s az 
adatszolgaltatas tenyet kiilon 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. Az allami szolgalati jogviszony megsztin8se eseten a tartalomjegyzeket Bs a betekintesi lapot 
le kell zarni es a szemelyi anyagot irattarazni kell. 

6.6. Az erintett nyilvantartott adatair61 - a jogszabalyi kivetelektol eltekintve - harmadik szemely 
reszere tajekoztatast adni tilos. Kivetelt kepeznek a Kttv. 179. 5 alapjan a kozerdekbiil 
nyilvanos adatok. 

6.7. A kozszolgalati alapnyilvantartasba betekintesre es adatatvetelre jogosult 

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

b) a foglalkoztatott felettese, valamint a munkaltatoi jogkorre vonatkozt, szabalyok szerint a 
minijsltest vegz6 vezet6; 

c) a fegyelmi tanacs tagjai, es kijelolt vizsgalo biztos; 

d) a tbrvenyessegi felugyeleti ellenOrz&st vegzt) szerv dolgoz6ja a megblz6levelben 
feltuntetett feladatkorok terjedelrneben; 

e) munkaugyi perben eljar6 biro; 

f) feladatkorukben eijarva a nemzetbiztonsagi szolgalatok, valamint az allami szolgalati 
jogviszonnyal osszefuggesben indult eljarasban a nyornozo hatosag, az ugyeszseg es a 
birbsag, valamint a Nernzeti Adatvedelrni es Informacioszabads8g Hatosag; 

g) torvenyessegi feladatkoreben e l j a ~ a  az ugyesz; 

h) a szemelyzeti, munkaugyi es illetmeny-sfimfejtesi feladatokat ellat6 szerv e feladattal 
megbizott munkatarsa feladatkoren belul, a Kttv. 2. mellekletenek IIA., IlB., II., IV., V., 
VII., VIII. 6s X. pontokban foglalt adatkorokbdl az allarni tisztviselo, dllarni ugykezelo 
illetmenyenek szamfejtese, illetve annak ellen6rzese celjabbl; 

i) a kdzszolgalati statisztikai adatgyujtessel dsszefuggesben a kozigazgatasi 
min6segpolitikaert 6s szem~lyzetpolitik~~rt felelds miniszter es a Kormanyhivatal aliami 
tisztviseliije feladatkoreben; 

j) a feladatai ellatasahoz sziikseges mertekig adategyezes, adatosszevetes, adatkorrigalas 
erdekeben a rnin~szteriumokra, illetve a Miniszterelnoksegre vonatkozo adatok 
tekinteteben, valamint az Bllarnigazgatasi s z e ~ e k  kozszolgBlati tisztviseldlnek, allarni 
tlsztviseliiinek, allami Ogykezelb~nek kepzesevel, tovabbkepzesevel, vlzsgaztatasaval 
kapcsolatos feladatai elitbsahoz a szemelyilgyi kozpont vezetiije, valarnint az altala 
meghatarozott korben, az altala feljogositott, szemelyugyi kozpontnal alkalmazasban a110 
szemely. 

7. ~ l t a l ~ n o s  felel6ssegi szabalyok 

7.1 Jelen Szabalyzat Kozszolgalati adatvedelmi reszeben meghatarozott adatok kezelesevel, 
vedelm6vel iisszefugg6 feladatokat a HumBnpolitikai Foosztaly vezetoje, illetve Bltala kijeldlt 
allami tisztviselb latja el. Az adatok informatikai kezeles8vel, vedelmevel dsszefiiggti 
feladatok ellatasa az lnformatikai Foosztaly vezetdje, illetve az altala kijeldlt aliami tisztviselii 
felelossegi korebe tartozik, rnig a penzugyi termeszetu adatok vedelrnet a Penzugyi 6s 
Gazdalkodasi Foosztaly vezetoje, illetve az altala kijelblt allami tisztvisela biztositja. 



7.2 A Szabalyzatban meghatarozott adatok kezeleseert, vBdelm86rt felellis szemelyek: 

a) kormanymegbizott; 

b) foigazgatb, igazgato; 

c) favdrosi keruleti hivatalvezetii; 

d) az Brintett allami tisztvisel6, Bllami iigykezel6 felettese; 

e) a sze~ezet i  egyseg adatvedelmi kapcsolattartbja, a bels6 adatvedelmi felelos; 

f) a min6sit&st, teljesitmeny6rt6kel8st vegz6 vezetli e tevekenysegi kor6n belill; 

g) a Humanpolitikai Foosztaly vezetiije; 

h) a Humanpolitikai Foosztaly ugyint6z6je a munkaktiri leiraseban rneghatarozott felelossegi 
koren belul; 

i) az lnformatikai FUosztaly vezetoje 6s az Bltala kijeltilt allami tisztvisel6k a 
szamitastechnikai adathordozok biztonsaga tekinteteben (rendszergazda); 

j) a Penzugyi es Gazdalkodasi FOosztBly vezettije a vonatkozo adatok tekinteteben, 

k) az Brintettek sajat adataik kozlese tekinteteben 

7.3 A Kormanymegbizott a Foigazgat6 ~itjhn - a Humanpolitikai F6oszttily vezetiije 6s a bels6 
adatvedelmi felelos bevondsaval - rendszeresen ellenorzi az allami szolgalati jogviszonnyai 
tisszefuggi) adatok vedelmere Bs kezelesere vonatkozb jogszabalyok, valamint jelen 
Szabalvzatban rtiqzitett elbirasok meqtartasbt, illetve az adatvedelmi ktivetelmenyek 

a) az adatvddelemrnel kapcsolatos ellen6rzes mbdszereinek 6s rendszerenek kialakltasarbl 
6s folyamatos miikodtet6serbl; 

b) az adatvedelemmel kapcsolatos kovetelmenyek Kormanyhivatalon beluli kozzetetel8rUl. 

7.4 Az hllami tisztviselo, felettese a Kttv. 181. § (1) bekezdheben 6s 184. § (2) bekezdeseben 
foglalt jogosultsaganak gyakorlhsa eseten, a felelassegi ktiren belul koteles a kozszolgAlati 
alapnyilvantartas adatlapjan dokumentalni a jogosultsag gyakorlasanak a jogalapjat, 
valamint a megismert adatok koret. 

7.5 A Humanpolitikai Fljosztaly vezetoje: 

a) ellenl)rzi, hogy az allami tisztvisel6, allami ugykezelt), munkavallalo szemelyi irataba csak 
az R. 6. 5 (1) 8s 9. § (2) bekezdeseiben foglalt adatforrhsnak megfelel6 adat, illetve 
megallapitas keruljon; 

b) az R. 11. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan az adatokban bekovetkezett valtozas 
tudomasara jutasat61 szarnitott 8 napon belul intezkedik az adatok aktualizalasar6l; 

c) gondoskodik az adatkezelesre hasznalt szhmitastechnikai eszkozok adatvedelmi es 
technikai felteteleinek biztositdsBBrt felelas lnformatikai Foosztallyal valb megfelela szintu 
koordinacib kialakit&s.$rblBs a folyamatos egyilttmukod&s fenntartas8rol; 

d) a tartalekallomAnyba helyezettek, valamint az ures allashelyek bejelentesevel, illetve az 
ures allashelyek betoltesenek jelentesevel kapcsolatos feladatok vegrehajtasat a 
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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 az allami szolgalati jogviszonnyal dsszefugg6 adat helyesbiteset, illetve 
torleset, ha a szemelyi iraton szereplo adat vonatkozasaban a foglalkoztatott ezt 
kerelmezi. 

7.7 Az lnformatikai F6osztaly vezetiije 6s az Altala kijeldlt ugyintezb a mindenkor hatdlyos 
informatikai biztonsagi szabalyzatnak megfelelden: 

a) gondoskodik az adatkezeleshez hasznalt szamitastechnikai eszkozok zavartalan 
mOkOd6senek biztositas8r6l; 

b) kdteles egyuttmllkddni a Humanpolitikai FLloszG~ly vezet6jeve1, a belsd adatvedelmi 
feleldssel, valamint a szewezeti egysegek adatvedelmi kapcsolattartoival; 

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

d) gondoskodik arrol, hogy az Brintett ugyintezok adatvedelmi nyilatkozatot tegyenek es 
ellitja a nyilatkozatok kezelQcivel Osszefuggo feladatokat. 

7.8 A Kormanyhivatal foglalkoztatottja a sajBt 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 Fbsztaly vezetojenek a Kttv. 2. szbmu melleklete alapjan a 
ktjzszolgalati alapnyilvantartas adataiban bekdvetkezo valtozzist, figyelernbe veve a 
mindenkor hatalyos Kozszolgalati Szabalyzat vonatkozo rendelkezeseit is. 

7.9 Az adatok informatikai kezeles6vel, vedelmevel dsszefuggii feladatok ellhtasiiert felelos, 
lnformatikai Fdosztdly informatikai adatvedelmi kapcsolattart6jaja, valamint rendszergazdaja 
felel6sseggel tartozik a kdzszolgalati alapnyilvantartBssal kapcsolatos hozzaferesi 
jogosultsag beallitasaert. Ennek erdekeben: 

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

b) az adatok informatikai kezelesevel, vedelmevel dsszefuggo feladatok ellatasa erdekeben 
speciiilis jogosultsagi rendszert kell kialakitani; 

c) rendszergazdat kell kijeldlni, aki beallitja a szerveren lev6 adathllom8nyhoz torteno 
hozzaferest, amelynek soran a munkajahoz szukseges mertekben a Humanpolitikai 
F6osztaly kijelolt allami tisztviseliije nyujt segitseget. 

Ill. resz 

SZEMELYES ADATOK KEZELESE, VEDELME, K~~ZZETETEL, ADATSZOLGALTATAS 

I. Adatgyiijtbs, adatkezeles 6s kBzzbt4tel 

1 .l. A szemelyes adatok adatkezelesenek jogalapjat biztositani kell az adatkezeles megkezdese 
eldtt. Az adatkezeles jogszeriisegeriil (tajekoztatbsi lehetoseg fennallhsa eseten) az erintettet 
az adatkezeles megkezdese eldtt teljes kdr(1en thjekoztatni kell, 



1.2. A szemelyes adatkezeles jogalapja lehet az erintett hozz6jArulasan alapulo (onkentes 
adatkezeles) vagy jogszabalyon alapul6 (kbtelezo adatkezeles). Onkentes adatkezeles 
eseten a Kormanyhivatal az erintett szemelyes adatait kizArolag az erintett hozzajarulasa 
alapjan kezeli. 

1.2.1.A~ erintett a hozzajarulasat megadhatja az adatkezelovel megkbtendd szerzbdesben, 
vagy kijlon nyilatkozatban. Az erintett a Kormanyhivatallal kdtbtt szerzadesben - ~ 

hozzajarulast ad mindazon adatai kezel6sehez, amely adatok kezeiese a szerziides 
vegrehajtasahoz szuks8gesek. Amennyiben az adat(ok) kezelese nelkul a szerzddes 
nem teljesithetb, a hozz&jarulas hianyhban a szerz6des nem kothetb meg. A 
Kormanyhivatal a kezelend6 adatok korerbl, az adatkezeles id6tartamAr6l, a 
felhasznalas c6ljarol, az adatok tovabbitasarol, adatfeldolgozd igenybe vetelerbl kbteles 
tajekoztatast adni. Ezen tajekoztatast az Adatvedelmi tajekoztatoban vagy az Altalanos 
Szerzodesi Feltetelekben (a tovabbiakban: ASZF) a honlapjan, es mindezeket j6l IBthato 
modon minden iigyfelszolgalati helysegben elhelyezi. 

1.2.2.A szerzbdes albirasaval az Brintett h o z z ~ j ~ r u l  a szerzodesben, az ASZF-ben, illetve az 
adatkezelesi tajekoztatast tartalmazo hirdetmenyben - Adatvedelmi tajekoztat6ban 
meghatarozott adatkezelesekhez. 

1.2.3.Amennyiben az adat kezelese a szerzodes teljesitesehez nem szukseges, a 
Kormanyhivatal az adatot csak akkor kezeli, ha ahhoz az erintett onkentesen 
hozzajarult. 

1.2.4.A 16, eletevet betoltott kiskoru erintett adatkezelesi hozzajarulasat tartalmazo 
jognyilatkozatanak ewenyessegehez torvenyes kepviselijjenek beleegyezese vagy 
utolagos j6vahagyasa nem szijkseges. 

1.2.5.A~ Info. tv. alapjan, ha a hozzajarulason alapulo adatkezeles celja a Kormanyhivatallal 
irasban kotott szerzbdes vkgrehajtdsa, akkor a szerzi5desnek, vagy a szerzbdks Bltal 
hivatkozott adatkezelesi tajekoztatonak tartalmaznia kell minden olyan informaciot, 
amelyet a szemelyes adatok kezelese szempontjabol az Brintettnek ismernie kell, igy 
kulonosen 

a) a kezelendti adatok meghatArozAs8t; 

b) az adatkezeles idotartamat, a felhasznalas celjat; 

c) az adatok tovabbitasanak tenyet, cimzettjeit; 

d) adatfeldolgozo igenybevetelenek tenyet. 

1.2.6.A szerzadesnek felreerthetetlen modon tartalmaznia kell, hogy az erintett alairasdval 
hozzAjarul adatainak a szerzadesben meghatarozottak szerinti kezelesehez. 

1.2.7.Ha a szemelyes adat felvetelere az erintett hozzajarulasaval kerult sor, a 
Kormanyhivatal a felvett adatokat tbwBny elterb rendelkezese hianyaban tovabbi kiilbn 
hozzAj6rulAs nelkill, valamint az erintett hozz~j8rulAs~nak visszavondsat kbvetiien is 
kezelheti 

a) a ra vonatkozo jogi kotelezettseg teljesitese celjabol vagy 

b) a Kormanyhivatal vagy harmadik szemely jogos erdekenek ewenyesitese 
celjBb61, ha ezen Brdek Bwenyesitese a szemelyes adatok vedelmehez fuzdd6 
jog korlatozasaval aranyban all. 
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1.3. A Kormanyhivatal kozfeladatai elidtdsahoz jogszabalyban rneghatarozott adatokat gyujt, tart 
nyilvan es kezel (kdtelezo adatkezeles). 

1.4. Szernelyes adatot gyujteni, az ilyen adatokrol nyilvantartast vezetni, tovabba velllk 
kapcsolatos mas adatkezelesi tevekenyseget vegezni csak torveny felhatalmazasanak 
birtokaban, kdzerdeklj celbbi, 6s towenyben rneghatarozott adatkorre nezve lehet. A 
szernelyes adatok kezelesere es vedelmere vonatkozo altalanos kovetelrnenyeket az Info. tv. 
hatarozza rneg, amelyeket a feladatellatds es hataskorgyakorlas soran a Korrnanyhivatal 
valarnennyi szewezeti egysegenek - jelen Szabalyzat rendelkezeseinek alkalrnazasaval - 
teljesitenie kell. 

1.5. Az adatvedelrni es adatbiztonsagi kovetelrnenyek teljesiteset a Korrnanyhivatal szemelyzeti, 
szabalyozasi, inforrnatikai es szewezesi-koordinacids eszkdzdkkel segiti el6 

a) a hatosagi nyilvantartasokra 6s az azokb6l tortend adatszolgaltat6sra a kozigazgatasi 
hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. toweny (a 
tovabbiakban: Ket.) es a felhatalrnazasa alapjan alkotott mas jogszabalyok 
rendelkezeseit kell alkalrnazni. A Ket. 691A. § es 801A. § hatarozza rneg a kozze teendii 
hatosagi dontesek tipusait; 

b) a biztonsagi okmhnyok vedelrnenek rendjerol szolo 8611996. (VI. 14.) Korrn. rendeletben 
meghatarozott szernelyi es jogosultsagot igazolo okrnanyok eseteben a ftjldmero 
igazolvany es fdldminosito igazolvany tekinteteben, valarnint a foldmeresi es 
terkepeszeti tevekenysegrijl sz616 2012. 6vi XLVI. tdwBny alapjan az ingatlanrendezo 
fdldrnero mintisitettekrol vezetett nyilvantartas esteben a kulon jogszabalyban 
meghatarozottak szerint lehet adatgyiijtest, adatkezelest es kozzetetelt vegezni. 

1.7. Az Info. tv. rneghatarozza a kdzerdektl adat 6s a kbzerdekbdl nyilvanos adat fogalrndt, illetve 
szabalyozza a kdzerdeku adat kouetetelenek kotelezettseg8t. 

A Kormanyhivatal miikddese 6s hataskdrgyakorl8sa soran keletkezett kbzerdeku, kdzerdekbol 
nyilvhnos adatokhoz, kul6ndsen a kdz6rdekbal nyilvanosnak min6sclld hatbsagi ddntesekhez vat6 
hozzaferes biztositgsa soran gondoskodni kell a szemelyes adatok v8delrnerol. Arnennyiben a 
kdzerdekbol nyilvanos adatot tartalmaz6 irat, a kazze teendo hat6sagi ddntes vedett vagy szernelyes 
adatot is tartalmaz, az eredeti iratr61 kesziilt masolaton a rneg nem ismerhetd adatot 
felisrnerhetetlenne kell tenni (anonimizhlas). A masolatk6szites soran nern teheto felisrnerhetetlenne 
kdzerdeku, illetve kozerdekbol nyilvanos adat. 

3. Adatkezelesre vonatkozo szabalyok 

3.1.Szem6lyes adatokhoz val6 hozzaferes rendje, adatbiztonsaggal kapcsolatos altalanos 
rendelkezesek 

A Kormanyhivatal tevekenysegi koreben gondoskodik az adatok biztonsligarol, megteszi 
mindazon szewezesi 6s technikai intezkedest, amelyek vedelmet biztositanak a kezelt adatok 
tekinteteben. Az adatokat kulonosen vedeni kell a jogosulatlan hozzaferes, megv6ltoztatas, 
tovabbitas, nyilvanossagra hozatal, torles vagy megsernmisit6s, valarnint a veletlen 
rnegsernrnisules es serules ellen, tovabba az alkalmazott technika rnegvaltozasabol fakad6 
hozzaf6rhetetlenne valas ellen. 



Arnennyiben az adatok tovabbitasa, illetve elerhetosege ha16zati vagy egyeb informatikai 
eszkoz utjan tortenik, ugy az erintett rninden szolgaltat6nak gondoskodni kell a megfelel6 
adatbiztonsagrol. A Korrnanyhivatal a fizikai es az informatikai biztonsagra, illetve 
titokvedelernre vonatkozo eljarasi rendjet, ami egyben a kezelt szernelyes adatok 
biztonsagara is vonatkozik, az lnformatikai Biztonsagi Szabalyzatban, illetve a mintjsitett 
adatok vedelm8rbl szolo Biztonsagi Szabalyzatban rogziti. 

3.2. ijgyfelek, tagok szemelyes adatainak vedelme 

Az ugyfelek szemelyes adatai rnagas rendelkezesre allasli szewereken futtatott ugyviteli 
rendszerben kerulnek kezelesre, mely hasznalatahoz felhasznalonev, jelsz6, jogosultsag 
szukseges, amelyet az lnforrnatikai Biztonsagi Szabalyzat hatarozza rneg. 

Az adatnyilvantartasokban kezelt adatok megfelelos6g68rt az adatokat rogziti), nyilvAntart6 
ugyintezi3 a felelbs. Az ugyintezbnek rneg kell tenni rnindent annak erdekeben, hogy a kezelt 
adatok pontosak, teljesek es aktualisak legyenek. 

Az ugyfelnyilvantartas a szolgaltato tevekenyseg soran az ugyfel es a Korrnanyhivatal kozott 
letrejovo jogviszonyra vonatkozo, az alapjan keletkezo adatok, informdciok rtigzit6s&re, 
dokurnentalasara szolg6lo adatkezeles. Az adatok nyilvantartasa vegyes rendszerben, 
szarnitogepen es manualis modszerrel tortenik. Az ugyfelnyilvantartAs nem egyetlen rendszer 
egyetlen nyilvantartasakent valosul rneg, minden erintett csak az altala igenybe vett 
szolgaltatashoz tartozo ugyfelnyilvantartssban szerepel. 

Az ugyf6lnyilvantartas tartalrnazza a Kormanyhivatal valamennyi ugyfelenek adott szolgaltatas 
igenybe vetelehez szukseges adatait. Az ugyfel adatainak kezeloi azon szewezeti egysegek 
munkatarsai, akiknek tevekenyseguk ellatasahoz az adott adatok szuksegesek. A 
Kormanyhivatal szewezeten belul az ugyfelnyilvantartasbd csak azon szervezeti egysegek, 
rnunkavallal6k reszere teljesithetli adathozzaferes, amelyek az ugyfel 6s a Kormanyhivatal 
kozott letrejov6 szerzsdesek elokeszit&seben, megkoteseben, kezeleseben, vegrehajtasaban, 
ellenorzeseben Brintettek. 

Szemelyi iratok lehetseges kore az ugyfelek eseteben kulonosen 

a) a nyilvantarto rendszer alapadatait tartalmazo adatlapjai, a vonatkozo jogszabalyoknak 
rnegfelelii adatokkal; 

b) szolgaltatas nyujtasaval osszefuggo; 

c) egyeb, a Kormanyhivatal szolg~ltatfrsaival osszefugg6 adatokat tartalmazb iratok; 

d) az Brintett sajat kerelrnere kiallitott, vagy onkent atadott egyeb iratok 

Az egyes specialis teruleteken, mint peldaul az ingatlanrendeztj foldmero jogosultsag, 
ftjldrn6ro-, foldminosit6 igazolvanyok hatosagi nyilvantartasa kereteben kotelezaen rogzitendo 
adatokat es eljarasi rendet a vonatkozo jogszabalyok hatarozzak rneg. 

3.3.Szemelyes adatokat tartalmazo irat masolasi rendje 

Szernelyes adatot tartalrnazo irat, okrnany az erintett elozetes taj6koztatdsat kovetoen, 
kizarolag az erintett hozzajarulasaval es kizarolag meghatarozott celbol masolhato. 

Jelen Szabalyzat 2. szarnti fuggelekeben talalhat6 a Nyilatkozat a szern6lyazonosito 
okrnanyok rnBsolt)s8hoz elnevezes0 adatlap, arnelyet az okrnanymasolat keszitese elon az 
erintettel ki kell toltetni. A kitoltott nyilatkozatot a keszitett masolattal egyutt kell elhelyezni. A 
nyilatkozat megleteert az adott Ogyintezii felelos. 



Jelen Szabalyzat 2. szamir fuggelekeben talalhat6 a Nyilatkozat a szemelyazonosit6 
okmhnyok mhsolhs8hoz elnevezesU adatlap, amelyet az okmdnymBsolat keszitese el6tt az 
erintettel ki kell toltetni. A kitoltott nyiiatkozatot a keszitett masolattal egyutt kell elhelyezni. A 
nyilatkozat megletebrt az adott Ogyintezo felelos. 

3.4.Adatfeldoigoz6 igenybevetele 

A Kormanyhivatal adatfeldolgoz6t nem vesz igenybe. Amennyiben adatfeldolgoz6 igenybe 
vetelere kerul sor, akkor a belso adatvedelmi felelos kotelessege ezzel kapcsolatos szab8lyok 
es ovintezkedesek meghatarozasa, bevezetese. 

3.5.Automatizalt adatfeldolgozassal hozott dontbs 

A Korrnanyhivatal teljes egeszeben automatiAlt adatfeldolgozast nem hasznal, amely soran 
emberi beavatkozas nelkiil dontes jonne letre. Amennyiben automatizalt dontesi rendszer 
kerulne kiepitesre, bevezetesre, akkor a bets6 adatvedelmi feleliis kotelessege az ezzel 
kapcsolatos szabalyok es bvintezkedesek meghatarozasa, bevezetese. 

3.6.Szemelyes adatok tovabbitasi rendje 

A Kormanyhivatal az altala kezelt szemelyes adatot az erintett kifejezett keresere, vagy 
felhatalmazasara, illetve to~eny i  felhatalmazas alapjan tovabbithat, vagy biztosithat 
hozzaferest harmadik f6l szamara. 

Nem jelent adattovabbftast az adatfeldolgoz6 reszere torten6 adatatadas. 

A Kormanyhivatal adattovabbitdst jellernzden jogszabBlyi ktitelezettseg teljesitese valarnint jog 
ervenyesitese kereteben tovabbit, igy kiilonosen: Ad6hatosag. Tarsadalombiztositas, 
Nyugdijbiztositbk, Cegbirbsag, Bir6sAgi vegrehajtok. Rendorsbg, Bir6sag szarnara. 

Az adattovBbbitassal kapcsolatos dokumenturnokat a jellegenek megfeleloen vagy az Ogyf6l 
dosszieban vagy az ugyhoz kapcsol6do nyilvantartasi dosszieban, illetve levelezesek kozott 
kell visszakereshet6ve tenni. Ennek teljesitese a szakteruleti, szolgaltatBsra vonatkozd bets6 
eljarasrendnek rnegfeleltien a munkakdreben eIj8ro ugyintezl) feladata. 

A Kormanyhivatal az altala kezelt szemelyes adatokat mas szervezet reszere uzleti vagy 
egyeb celra torteno felhasznalasra, csak az Brintett elazetes irasbeli hozz~j8rul~s8val adhatja 
at. A Kormanyhivatalban a szemelyes adatokhoz harmadik szemely hozzaferese, valamint 
harmadik szemely reszere torten6 adattovBbbltas tekinteteben az adatvedelmi vonatkoziSsu 
jogszabalyok, es a Kormanyhivatal idevonatkozo szabalyzatai az irhnyadok. 

A buntetougyben eljar6 6s a feljelentes kiegbszitest vegz6 nyomoz6 hatdsagtol, ugyeszsegt6l, 
a bUntet6ugyben eljar6 birbsagtol, a titkosszolgalati eszkozok alkalmazasara, titkos 
informaci6gyujt6sre felhatalmazott szervtol, a nernzetbiztonsagi szolgalatt61, valarnint mas 
hat6sagoktbl Brkezo irasbeli megkeresesek teljesitese soran meg kell vizsgdlni az 
adatszolgaltatas jogalapjat. Adatszolgaltatas soran a jogalaphoz tartoz6 minimalis adatkort 
kell atadni a Biztonsagi Szabalyzat a miniisitett adatok vedelmere rendelkezbseinek 
figyelembe vetelevel. 

A nemzetbiztonsagi szolgalatokrol szolo 1995. evi CXXV. torveny 42. § (2) bekezdese alapjan 
az az adatkezelo, amely a nemzetbiztonsagi szolgfrlatok reszere az dltala kezelt 
nyilv~ntartasokbol adatszolgaltatBst tegesitett, adatbetekintbst biztositott, illetoleg 
nyilvantartasaban a nemzetbiztonsagi szolgalatok megkeresesere jelzest helyezett el, 
mindezek tenyerol, tartalmSr61, valamint a megtett intezkedesekrol az brintettet, illet6leg mas 
szemelyt vagy szervezetet nem tajekoztathat. 
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Az eseti adattovabbitasokat, adatkezeleseket (pl. hatosagi megkeresesek) nem kell kulon 
bels6 adatnyilvAntart6 rendszerben rogziteni. Az eseti adatkezelest, adattovhbbitast vegzonek 
kell gondoskodnia arrol, hogy az adattovabbitas tenye es korijlmenye rogzitve legyen, 
biztositva ezzel az alhbbi legfontosabb adatok, tenyek, korulmenyek legalabb 5 evig 
visszamenoleges kinyerhet6seget. 

a) a megkereses idiipontja; 

b) a megkeresest kezdemenyeza szerv vagy szemely neve, cime, telefonszama; 

c) a megkereses cblja; 

d) a megkereses alapjaul szolgalo jogszabaly, ha szukseges az erintett hozzajarul6 
nyilatkozata; 

e) az adatszolg6ltatast teljesito szervezeti egyseg neve; 

f) a tovabbitott adatok megnevezese; 

g) az erintettek kore; 

h) a tovabbitas modja. 

Szemelyes adatot a Kormanyhivatal harmadik orszhgban adatkezelest folytat6 adatkezelo 
reszere akkor tovabbithat, vagy harmadik orszhgban adatfeldolgozBst vegzii adatfeldolgozo 
reszere akkor adhat at, ha a jogszabalyi feltetelei fennallnak. 

Szemelyes adatok a nemzetkozi jogsegblyriil, az adoiigyi informdcibcser6riil, valamint a 
kettos ad6ztatAs elkeruleser6l sz6l6 nemzetkozi szerzijdes vegrehajtasa Brdekeben, a 
nemzetkazi szerzddesben meghatarozott cBlb61, feltetelekkel 6s adatkorben - a fenti 
bekezdesben meghatarozott feltetelek hianyaban is - tovabbithatok harmadik orszagba. Az 
EGT-allamba iranyulo adattovhbbitast ugy kell tekinteni, mintha Magyarorszag teruleten beluli 
adattovabbitasra kerulne sor. 

KUlfoldre torten6 adattovdbbitas eseten a tovabbitassal kapcsolatos tenyeket jelen Szabalyzat 
szemelyes adatok tovabbitasi rendjenek megfeleloen kell rogziteni. 

A jogszabdly dltal elrendelt kotelezii adatkezelbs keretbben kezelt szemelyes adatokat - ha 
torveny elteroen nem rendelkezik - a Kozponti Statisztikai Hivatal statisztikai cBlb61 egyedi 
azonositasra alkalmas modon atveheti es torvenyben meghatarozottak szerint kezelheti. 

A statisztikai celra felvett, atvett vagy feldolgozott szemelyes adatok - ha tOrv6ny elteroen 
nem rendelkezik - csak statisztikai &Ira kezelhetok. A szemelyes adatok statisztikai celra 
torten6 kezelesenek reszletes szabalyait ktildn torveny hatarozza meg. 

4.1 Az SZMSZ 7. 5 f) pontja ertelmeben a kormanymegbizott koordinalja az Info. tv.-ben es a 
mintisitett adat vedelmer6l szolo torvenyben meghatarozott feladatok ellatasat, kezdemenyezi 
a Kormanyhivatal feladat- es hataskorebe tartoz6 adat min(lsit6s6t 6s a minosites 
felulvizsgalatat, kijeloli a belst) adatvedelmi felelast. A Kormanyhivatal egeszere vonatkozo 
k6z6rdeku adatokhoz va16 hozzaferes biztositasaert a bels6 adatvedelmi felelas a 
Kormanyhivatal szervezeti egysegeinek vezetoivel egytitt, a Kormanymegbizott kozvetlen 
felugyelete mellett felel. 
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4.2 Egyuttmfjkddik a szewezeti egysegek vezetbivel 6s az adatvedelmi kapcsolattartokkal az 
adatvedelmi 6s kozzeteteli el6irasok, valamint az egyedi adatszolgaltatasi kerelmek teuesitese 
soran az egyseges jogalkalmazoi gyakorlat kialakitasa erdekeben. 

4.3 A belsii adatvedelmi feleliis feladatkoreben eljdwa 

a) kialakitja a bels6 adatvedelmi ellenBrzesek modszertanat; 

b) elkesziti a Kormanyhivatal eves adatvedelmi ellenbrzesi tewet, amelynek alapjan, a 
szewezeti egysegek vezetiiivel tortent elazetes egyeztetesnek megfeleliien utemezi az 
egyes ellenBrz8seket; 

c) az adatvedelmi elleniirzes soran tett megallapitasait, javaslatait feljegyzesben rogziti, a 
feljegyzest elektronikus liton eljuttatja az erintett szewezeti egyseg vezetiijenek 6s a 
Korrnanymegbizottnak; 

d) slilyos jogsertes vagy mulasztas feltarasa eseten kezdemenyezi a Kormanymegbizott 
intezkedeset; 

e) a szewezeti egyseg vezetojenek vagy adatvedelmi kapcsoiattartb~~nak megkeresesere 
irasban allast foglal adatvedelmi, adatszolgaltatasi, illetve koneteteli kerdesekben. A 
szakmai allaspontjat tiikrozi3 BllasfoglalBst 5 munkanapon belul kesziti el, es elektronikus 
uton tovabbitja a megkeresg reszere. Az BllBsfoglalas az onallo szervezeti egyseg 
vezetojet nem kbti, attbl sajat feleldssegere elterhet; 

f) az adatvedelmi kapcsolattartokr6l az elerhetiiseguket is magaban foglalo naprakesz 
nyilvantartast vezet, rendszeres kapcsolatot tart veluk, szimukra szukseg szerint 
ertekezletet szervez; 

g) a szewezeti egysegek kapcsolattart6i altal megkuldott adatok alapjan adatvedelmi 
nyilvantartast vezet; 

h) a Kormanymegbizott, a F6igazgat6, az lgazgato szamara igeny eseten velemenyt keszit 
az adatvedelem jogteruletet is erinto jogszabBlytewezetekriil, illetve a kozjogi 
szervezetszabalyozo eszkozok (normativ hatarozat, normativ utasitds) tewezeterol. 
Amennyiben a jogszabaly, S Z ~ N ~ Z ~ ~ S Z ~ ~ ~ I ~ O Z O  eszkiiz tervezete az adatkezeles 
informatikai alkalmazasaira is kiterjed, velemenyet az lnformatikai Fiioszt6ly vezetojevel 
kozosen alakitja ki.; 

i) k6zremukodik az adatkezelessel osszefuggo dontesek meghozatalaban, az Brintettek 
jogai vedelmenek biztositasaban; 

j) kivizsgalja a Kormanymegbizotthoz. a Ftiigazgatbhoz, az lgazgatohoz, illetve a houa 
erkezett adatvedelemmel, adatszolgaltatassal kapcsolatos panaszokat, illetve kozerdeku 
bejelenteseket, javaslatot tesz a szukseges intezkedesre, elkesziti valaszlevelek 
tewezeteit, illetve a vaiaszleveleket; 

k) a b) pontban foglaltak szerint a szewezeti egysegeknel elleniirzi az adatkezelesre 
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek, valamint a jelen Szabalyzatban foglalt eltlir6sok 
megtartasat, ezen belul kulonosen az adatvedelmi eliiirasok &w6nyesit6s6t, illetve a 
kdzerdeku es kozerdekbiil nyilvanos adatok kouetetelet; 



I) az adatvedelmi kapcsolattart6kkal valo egyuttmukod8s utjan biztositja az adatkezelesbol 
fakado adatvedelemmel es a kouetetellel kapcsolatos kerdesekben az egyseges 
Kormanyhivatali gyakorlat kialakitasit; 

m) elkesziti a Kormanyhivatal adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatara vonatkozo 
modositasi javaslatokat, a jogszabalyi eloirasok, illetve a technikai feltetelek 
megvaltozasa eseten intezkedik a belso szabalyozas felulvizsgalatarol; 

n) gondoskodik a kormanyhivatali kozzetBteli lista adatainak naprakeszen tartasarol; 

o) elkesziti a Miniszterelnokseg reszere megkuldendo tajekoztat6kat; 

p) nyilvantartast vezet az elutasitott kerelmekrOl, valamint az elutasitasok indokdrbl, 6s 
minden Bv januar 31-ig elkesziti a Nemzeti Adatvedelmi es lnformacioszabadsag 
Hatosag (tovabbiakban: NAIH) reszere Bvente megkuldendo tajekoztatot, a NAIH 
megkereseseire a megadott hataridon bellll valaszol; 

q) a Kormanyhivatal eves tevekenysegerol keszitett besz8molohoz osszegyujti, rendszerezi 
es elemzi az adatvedelmi es a kozzeteteli tevekenysegre vonatkozo adatokat; 

r) az lnformatikai FoosztAly vezetoj6vel egyijttmukddve gondoskodik a Kormanyhivatal 
kezeleseben leva, kozbrdeku adatot tartalmazo honlapok, adatbazisok, illetve 
nyilvantartasok leiro adatainak a kozigazgatasi informatika infrastrukturalis 
megvalosithat6sag6nak blztositasaert felelos miniszternek torten6 tovabbitasar6l a 
Kormanyhivatal adatainak a kozerdekii adatok kozponti elektronikus jegyzekebe valo 
felvetele Brdekeben, gondoskodik a tovabbitott kozerdeku adatok rendszeres 
frissit&serill, ideertve az egyseges kozadatkereso rendszer litjhn fellelheto kozerdeku 
adatok frissiteset is; 

s) a szervezeti egysegek altal vezetett nyilv~ntartasokbdl begyujtbtt adatok alapjan 
negyedevente osszesiti a Kormanyhivatalhoz erkezett kdzerdeku adatszolgaltatasi 
kerelmekkel kapcsolatos adatokat. 

t) a Jogi 6s Koordniaci6s Foosztaly Szewezesi Osztalyaval egyuttmukodve szukseg eseten 
gondoskodik az adatkezelest vegz6 munkatarsak szarnara adatvedelrni oktatas 
megtartasarol. 

5. Az adatvedelmi kapcsolattarto es feladatai 

5.1 A szewezeti egysegek vezetoi az allarni tisztviselo munkakori leirasban is nevesitett, 
anonimizBlas6rt 6s adatvedelemert felelos adatvedelmi kapcsolattartot jelolnek ki. Az 
adatvedelmi kapcsolattart6 szemelyeben bekovetkezett valtozast a szewezeti egyseg 
vezetoje 8 munkanapon belul a bels6 adatvedelmi felelos tudomashra hozza. A szewezeti 
egyseg vezetoje a feleldssegi korebe tartoz6 adatok kozzet6televel kapcsolatos feladatokat 
a szervezeti egysegen belul kijelolt adatvedelmi kapcsolattarto utjan latja el. 

5.2 Az adatvedelmi kapcsolattart6 feladatkoreben eljawa: 

a) anonimizalja, 6s szukseg szerint mas m6don (pl. formaturn megvBlasztBsa stb.) elokesziti 
a Kormanyhivatal honlapjan va16 kozzetetel Brdekeben a szervezeti egyseg kozz6 teendo 
hatosagi donteseit, melyeket megkuld a belsd adatvedelrni 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 
adatvedelrni felel6ssel egyuttmllkodik. Ezeket az adatokat a megjelentetesre, frissitesre a 



szervezeti egysegere vonatkozd hatdridakre figyelemmel - a  hatarid6 lejartat megel6z6 2 
napon belul - a  belso adatvedelmi felelosnek megkOldi; 

c) szukseg szerint a belso adatvedelmi felelossel egyuttmijkddve gondoskodik a 
kl)zzetetelre kerCll6 adatok pontossAgarol, szakszerijsegertil 6s aktualitasar61, esetleges 
frissiteser6l; 

d) negyedevente, a negyedevet zhro h6nap utolso munkanapjan - decemberben 15-en - a 
szervezeti egyseg altal feladatkoreben kezelt adatokat az adatvedelem@bfkh.gov.hu e- 
mail cimre megkiildi a belse) adahredelmi felelosnek; 

e) a szervezeti egyseg feladatklirebe tartozo kozerdek(i, vagy ktjzerdekbiil nyilvanos adatok 
megismeresere iranyul6 igeny teljesitese erdekeben a szakagazati sajatossagoknak 
megfeleloen kialakitot! szabAlyozdsnak megfeleltien gondoskodik az egyedi igenyek 
teljesiteser6l. 

IV. resz 

1. A kozszolgalati nyilvantarthst kezel6 es a szemelyes adatot tartalmazo szamitogepes 
informacios rendszerekre vonatkozo adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyok 

1 .I. A szamitogepes rendszerek fizikai biztonsaga, a jelsz6-vedelem biztonsagos mukodese 
erdekeben a berendezeseket, adathordozokat, azok tartalmat, a biztonsagi menteseket a 
mindenkor hatalyos informatikai biztonsagi szabalyzatnak megfeleloen vedeni kell. VBdeni 
kell tovdbba a karos kdrnyezeti hatasok ellen, hogy azok ne keruljenek fototest kdzelebe, ne 
Brje tiket kozvetlen napsugarzas, e berendezesek kdzeleben port es szemetet okozo 
tevekenyseget tilos vegezni. 

a) a k6zszolgBlati alapnyilvantartes elhelyezesere szolgalb helyisegeket, illetiileg azokat a 
helyisegeket, ahol szemelyes adatokhoz valo hozzaferest biztosit6 szamitogepek 
mijkodnek, biztonsagi zdrral kell ellatni, a helyiseg elhagyasa eseten zarasarol minden 
esetben gondoskodni kell; 

b) a kozszolgalati alapnyilvantartas uzemeltet6sere jogosultak nevsorat - a jogosultsag 
terjedelmet megallapito iratokkal egyutt - a belsli adatvedelmi felel6s zart helyen koteles 
6rizni; 

c) arrol, hogy a szamitastechnikai eszkozok biztonsagi megoldasainak dokumentaci6jahoz 
csak az arra felhatalmazott szemelyek ferjenek houa az informatikai adatvedelmi 
kapcsolattart6 koteles gondoskodni; 

d) a szhitastechnikai eszkozok karbantartasat, javitasat dokumentalni kell, es 
gondoskodni kell arrbl, hogy kulso szernely a kezelt adatokat ne ismerhesse meg, erre az 
idoszakra tilos az adathordozokat a sz8mitogep kornyezeteben hagyni. 

1.2. 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 honaferest 
az ugyintez6 kizarta. 

1.3. Kuls6 szemelyek a sz8mitastechnikai eszkozokhdz csak ugy ferhetnek hozza, hogy ha a 
kezelt adatok megismerese kizArhato (a merevlemezt ki kell venni a szamitog&pbBI, vagy az 
adatokat azonositasra alkalmatlanna kell tenni) vagy titoktartasi nyilatkozatot tesznek. 
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1.4. Annak megakadalyozasa erdekeben, hogy az adatkezelesre hasznalt szamitastechnikai es 
manualis eszkoztarba illetektelen bevitelt hajtsanak vegre, vagy a tartalmat illetektelenul 
megismerjek, torbljek, vagy barmilyen modon megvaltoztassak, az lnformatikai Foosztaly 
ugyinteziii kizAr6lag a munkakori leirasukban megfelelo feladataik ell8tAsahoz szllkseges 
mertekig ferhetnek houa. 

1.5. Uzemzavar eseten a felhasznalo ertesiti a rendszergazdat, aki gondoskodik a hiba 
elharitasar6l, szukseg eseten segitseget kerve a kills6 fejlesztokt6l vagy az lnformatikai 
F6osztBly vezetoj6tol. 

1.6. A feldolgozas soran nyomtatassal keletkezett hibas, vagy feleslegesse valt, aktualitasat 
vesztett listakat, tablazatokat, nyomtatvanyokat, keperny8kivonatokat stb. kidobni, 
iratmegsemmisites nelkul elszallitanitilos. 

1.7. A kozszolgalati nyilvantartast tartalmaz6 szamitogepekre uj szoftvert telepiteni csak az 
lnformatikai F6osztAly vezetojenek engedelyevel lehet, aki koteles vizsgalni, illetve 
vizsgaltatni a telepitett szoftver jogtisztasagat, es koteles gondoskodni az un. virus 
mentesseg megallapitashrol. 

1.8. Az adatgazda hatarozza meg az adatokhoz va16 hozzaferes szintjenek szabalyait es a 
jogosultsagokat, amelyeket szukseg szerint aktualizalni kell. 

1.9. A jogosultsagokat a Humanpolitika Foosztaly vezetoje engedelyezi 6s ennek alapjan a 
rendszergazda gondoskodik a technikai megvalositasrol. 

1.10. A kozszolgalati alapnyilvantartasbol adatot szolgaltatni, beleertve a szarmaztatott adatokat 
is, csak jelen szabalyzat els6 fejezeteben 6s a felsorolt jogszabalyok altal eloirtak szerint, a 
meghatarozott tartalommal lehet. 

1.11. Az adatszolgAltatast vegz6 koteles az adathordozo az illetekesnek valo serules nelkuli 
eljuttatasarol gondoskodni. A szolgaltatott adatokrol keszult adathordozo masolatat ot evig 
elkilldnitetten meg kell orizni. 

V. resz 

KOZERDEK~ ADATOK KEZELESI RENDJE 

1. Kozzeteteli kotelezettsegek 

1.1. A Kormanyhivatal koueteszi a legfontosabb szervezeti, szemelyzeti, tevekenysegre, 
miikodesre 6s a gazdalkodasbra, a kdzpenzek felhasznalasara vonatkozo jogszabalyban 
meghatarozott adatokat. 

1.2. A Kormanyhivatal kozz8teszi a kOzbeszerz6sek vonatkozBsdban kotelezoen eloirt 
felhivasokat es dokumentumokat a Kb. tv. eloirasainak 6s a mindenkor hatalyos 
K6zbeszerzBsi Szabalyzatnak megfeleloen. 

1.3. A Kormanyhivatal kOzz6teszi azt a jogertis vagy fellebbezesre tekintet nelkill vegrehajthatovd 
nyilvanitott hatarozatot, amelyet 

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

b) kdzerdekii keresetinditassal meg lehet tamadni; 
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c) olyan ugyben hozott, amelyben jogszabaly alapjan a hatasteruleten lev6 ingatlan 
tulajdonosa es az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett hasznalati jogosultja ugyfelnek 
minosult; 

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

e) korlatozottan rendelkezesre 9116 termeszeti erbforrds eloszt8sdroI, illetve 
felhasznalasarol hozott; 

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

g) szemelyek szeles vagy pontosan meg nem hatarozhat6 kore szamara eletveszellyel vagy 
sulyos kdrral fenyeget6 helyzet megeliiz6se, elharitasa vagy karos kdvetkezmenyeinek 
enyhitese erdekeben hozote 

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

i) jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelkuli szewezet, tovabba az egyeni vallalkozo 
v~l lalkoz~si tevekenysegenek hatosagi ellendrzes~vel kapcsolatban hozott, vagy 

j) t o ~ e n y  rendelkezese szerint nyilvanosan koue kell tenni 

1.4. A Kormanyhivatal kozzeteszi a fogyaszt6v8delemrol szblo 1997. Bvi CLV. torveny 51. §-aban 
meghatarozottak szerinti hatarozatat, valamint a piacfelugyeleti tevekenyseg reszletes 
biztonsagu arurol szolo tajekoztatast. 

2. A kozzeteteli feladatok ellatasa, a kozzeteteli eljaras szabalyai 

2.1. A Kormanyzati lnformatikai Egyezteto Tarcakozi Bizottsag (a tovabbiakban: KIETB) 19. 
AjBnlAsBban meghatarozott kdvetelmenyek Bwenyre juttatbsar6l az lnformatikai FdosztBly 
vezetoje valamennyi szewezeti egyseg adatvedelmi kapcsolattart6j8val 6s a bels6 
adatvedelmi feleliissel egyuttmukbdve gondoskodik. 

2.2. Az egyes kbzerdeku adatok kdzzetetelre va16 elok6szit6se annak a szewezeti egysegnek a 
feladata, amely azokat eloallitotta, illetve amelynek mukddese soran azok keletkeztek. A 
Kormanyhivatal hatosagi dontesei koziil a Ket. 80. 9, 801A 5-abol adodo kozzeteteli 
kbtelezetts8gek elokeszitese a ddntes kiadmAnyoz6jAnak feladata. 

2.3. A szewezeti egysegek adatvedelmi kapcsolattartdi a kdzzeteendii adatokat elektronikus Oton 
vagy elektronikus adathordozbn, kozzetetelre alkalmas XIS, jpg vagy pdf forrnatumban, 
elnevezessel ellitva a jogszabalyban eldirt hatarid6 elott legalabb 2 munkanappal 
megel6zden a beis6 adatvedelmi felelosnek megklildik. A belso adatvedelmi felelos a 
kozzeteendb dokumentum adatvedelmi szempontu vizsgalatat kovettien azt kbzzetetelre 
alkalmas formaban haladektalanul eljuttatja az informatikai adatkdzldhbz. 

2.4. A kbzzetett adatok pontatlannd, tevesse vagy iddszerutlenne valasa, illetve ilyen adatok 
feltarasa eseten a szervezeti egyseg adatvedelmi kapcsolattartoja a valtozas 
bekBvetkez8s8t6l szhmitott 10 napon belul el68llitja, es megkuldi a helyesbitett vagy frissitett 
kdzerdeku adatokat tartalmaz6, k0lbn jogszabalyban meghatarozott kbzzeteteli egysegeket, 
kdzzet6tel vegett a belsi) adatvedelmi feleldsnek. A bels6 adatvedelmi felelds a helyesbitett, 
frissitett adatot haladektalanul megkuldi az informatikai adatkbzlonek. 



2.5. A kOzz6teteli egyseg honlapr6l torten6 eltdvolitasBnak idopontjdra, illetve el626 Gllapota 
archivdlBsAnak (honlapon tartasanak) idiitartamara a jogszabalyban elairtakon tul jelen 
utasitasban meghatarozottak az iranyadok az alabbiak szerint: 

a) amennyiben a kozzeteteli lista az adat elozo Bllapotanak archivumban tart&at irja eld, az 
adat frissitese eseten annak elerhetove tetele a megotzesi id6 eltelteig nem szuntetheto 
meg, az adatvaltozas (frissites) tenyet, idejkt, az tij Bllapot felielhetoseg8t, az 
archivumban elerheto adat elavulBsBt egyertelmuen fel kell tiintetni; 

b) teves vagy pontatlan adat nem tehet6 elerhetiive sem a honlapon, sem az egyseges 
kozadatkeresli rendszer szam8ra; 

c) a frissitett adat Gj allapota mellett fel kell tuntetni a frissites tenyet es idejet, illetve az adat 
el6z6 allapotanak archiv allomanyban valo el8rhetbs8gbt. 

2.6. A kozzetett adat eltavolitasdnak szOksegesseger6l a szewezeti egyseg adatvedelmi 
kapcsolattartoja a belsa adatvedelmi felelos ertesitese mellett elektronikus uton ertesiti az 
informatikai adatkozlot, aki az eltavoliths irhnt a megjeliilt idopontban, ennek hidnyaban 
haladektalanul intezkedik. 

2.7. A kijzzeteteli lista altal eloirt megiltzesi kotelezettseg lejartakor a belso adatvedelmi felelas a 
kozzetett, kulon jogszabalyban meghatarozott kozzeteteli egysegeket - a 
Szervezesi Osztaly utjhn - atvetelre felajanlja az Orszagos Szechenyi Konyvtar es a 
Neumann JBnos Digitalis Konyvtar reszere. 

3. A koueteendd adatok (hatdrozatok, hirdetmenyek) kormanyhivatali honlapra tartend 
feltetelenek feleldse, hattirideje 

3.1. A Kormanyhivatal honlapja adattartalmanak folyamatos frissitesert, az informatikai adatkozl6 
feladatainak ellatdsaert az lnformatikai F6osztaly vezetoje felelos, aki gondoskodik: 

a) a honlap kdzerdekii adatok kiizz6t8telere alkalmassa t&telerol, adatstrukturajanak, 
formajanak a Miniszterelnokseg altal megadott honlapstruktura keretein beluli 
kialakithsarol, az esetleges uzemzavar elharitasarol; 

b) az egyseges ktizadatkeresa rendszerhez kapcsolod8s informatikai felteteleinek 
biztositas6r6l, az adatfelel6sdk elerhetiisegi adatainak 6s a ktjzzkteteli egysegek leir6 
adatainak az egyseges kiizadatkereso rendszer Ozemeltetojehez tortenti tovAbbit8sardi 
es a tovabbitott adatok rendszeres frissiteserol. 

3.2. A feladatok vegrehajtasat az informatikai adatkiizla OtjAn valositja meg. Az informatikai 
adatkiizlii 

a) gondoskodik arrol, hogy a Kormanyhivatal honlapjan az egyedi hatosagi dontesek 
(hatarozatok, hirdetmenyi ertesitesrgl hozott vegzesek stb.), valamint a kozerdeku es 
kiizerdekbol nyilvhnos adatok k6zzetktel6re megfelelo alkalmazasi felulet alljon 
rendelkezesre; 

b) amennyiben a ktjzzetetel idatartamat valamely adat, hatdsagi ddntes tekinteteben 
jogszabaly meghataroua, az el6irt iddtartam eltelte utan a honlapr6l eltavolitja a dontest, 
adatot; 



c) a honlaprol eltavolitott hatosagi dontest, adatot archivalja, es jogszabaiyban 
meghatarozott ideig megbrzi; 

d) gondoskodik a hozza megkuldott adatoknak a honlapon torten6 k(izz6t6telerol, 
folyamatos eierhet6segeriil, frissiteseriil 6s arr61, hogy egyertelmu legyen, az egyes 
kozzetett ktjzerdeku adat melyik szewtol szarrnazik, illetve melyikre vonatkozik; 

e) gondoskodik tovabba a kozzetett adatok hiteless6ger61 (adategyezoseg), az 
adatallomany (megsemmisites, adatvesztes, illetektelen hozzaferes, torles, modositas 
elleni) vt+delm6rtil, biztonsagi ment6ser6l. 

3.3. Az adat, a kUzze teendo hat6sagi hathrozat, vagy a hirdetrnenyi kozl6sriil rendelkeztj vegzes 
(tovabbiakban egyutt: adat) kozz6t&telerol az azt meghozo sze~ezet i  egyseg vezet6je 
gondoskodik az altala kijeldlt adahredelmi 6s egyben anonimizAlis feladatokert felelos 
adatvedelmi kapcsolattarto altal. Arnennyiben szukseges, az anonimizalasi es az 
adatvedelmi feladatok ellatasara kulOnbdzb szemelyek is kijeidlhetbk. 

3.4. Az adat kCiu6t6telenek a kozponti honlapra tdrtenti felkerulesi hatdrideje, amennyiben azt az 
elsafoku hat6sag kezbesiti az Ogyfel reszere, az adat jogeriire emelkedesertil szolo ertesites 
Kormanyhivatalba va16 beerkezesetal szamitott 5 munkanap, minden mas esetben annak 
jogeriire emelked6set6l szamitott 5 munkanap. 

4. A kUzzbteend6 adatok kormanyhivatali honlapra torten6 feltetelenek rnenete 

4.1. Jelen Szabalyzat V. resz 1.3. pontjaban meghatarozott adatot, amennyiben azt az elsafokli 
hat6sag kezbesiti az ugyfel reszere, a hatarozat jogerore emelked6sertil sz616 Brtesites 
Kormanyhivatalba val6 beerkezeset6l szdmitott 2 munkanapon belul, minden mas esetben a 
hatarozat jogerore emelked6setiil szamitott 2 munkanapon belul az adatot elbkeszit6 
Ugyintbzb elektronikus formaban elkuldi a szewezeti egysegenel adatvedelmi kapcsolattartoi 
feladatra kijelolt hllarni tisztviselo reszere. 

4.2. Az adatvedelmi kapcsolattarto szukseg eseten gondoskodik a hatarozat anonimizalasar61, 
majd az iratot megfelelii elnevezessel ellatva, 6s pdf formatumban digitalisan rogzitve 
j6vahagyhs Brdekeben haladektalanul megkuldi a belsd adatvedelmi felelbsnek. A bels6 
adatvedelmi feleltjs az irat adatvedelmi rnegfelelasegenek vizsgdlatat kovetoen - 
amennyiben a konetetelt nem kifogasolja - ugyancsak tovabbitja azt az inforrnatikai 
adatkozl6nek. A hathrozat ezzel valik kozzetehet6v@. 

4.3. Az informatikai adatkozlo a hatdrozatot - annak a belso adatvedelmi felelos Mali 
megkiildeset kovet6 1 munkanapon belul - elhelyezi a Kormanyhivatal honlapjanak kijelolt 
felijleten. 

4.4. Az informatikai adatkozle) a bels6 adatvedelmi felel6ssel egyuttmukodve nyilvhntartast vezet 
a Kormanyhivatal honlapjdn kozzetett hat6sdgi hatarozatokr61 6s hirdetmenyekr6l. 

4.5. A hatarozatnak a honlapon tdrtent k6zzetetelt kovet6 m6dositasa, megv8ltoztatasa, tovabba 
kijavitasa, kiegeszitese eseten a kouetetelt - a vhltozas bekovetkezes8t6l szamitott 10 
napon belul - a javitott adatokkal meg kell ismetelni. A hatarozat visszavonasa, felugyeleti 
jogkorben tortent megsemrnisit6se vagy birosag altali hatalyon kivul helyezese eseten a 
kozzetetelt haladektalanul meg kell szuntetni. 

5. A hatosagi jogkorben hozott donteseken kiv(il es6 kUzet8teli kotelezettsegek 
nyilvantartasa 



5.1. Az lnformatikai Fijoszthly a kozzeteteli kotelezettsegek maradektalan teljesitese erdekeben 
nyilvantarto rendszert epit ki. 

5.2. A nyilvhntarto rendszer tartalmazza az egyseges kozadatkeresil rendszerbe torten6 
adatszolgaltatashoz, valamint az Info. tv. rendelkezesei alapjan fennallo kozzeteteli 
kdtelezettseg nyilvdntarthsdhoz 6s teljesul6s6nek ellenijrz8sehez szuks6ges leir6 adatokat. 

6. A megismerhetd diintesek 

6.1. Ha torveny a dontes nyilvanossagat nem korlatozza vagy nem zarja ki, a Kormanyhivatal az 
eljdrhs joger6s befejezeset kovetijen a szemelyes adatot 6s v6dett adatot nem tartalmazo 
joger6s hathrozatot, valamint az elso foku hathrozatot megsemmisit6 es az els6 foklj 
hatarozatot hoz6 hatoshgot uj eljarasra utasito vegzest, az azt igenyl6 szdmhra korlatozas 
nelkul megismerhetiive teszi es arrol - a szakhgazati sajhtossagoknak megfelelben - 
meghathrozott koltsegterites elleneben 15 napon beliii masolatot ad ki. 

6.2. Amennyiben a hatosagi dontks szemelyes adatot tartalmaz, az adatigenylt) a dontes 
tartalmat a Ill. resz 2. pontban szabalyozott anonimizdlas elv6gzeset kdvetaen ismerheti 
meg. 

7. A megismerhetd es koueteendg dontesek tartalma 

7.1. Az anonimizhlt formhban megismerhet6ve tett dontksnek tartalmilag (rendelkez6 rhsz, 
indokolas, jogszabalyi hivatkozasok, es zAr6 rendelkezesek) azonosnak kell lenni a 
Kormanyhivatal, illetve a szewezeti egyseg altal meghozott, a kiadmanyozas rendjenek 
megfelelden alairt, dhtummal ellhtott, az erintettekkel kdzblt, 6s joger6re emelkedett 
dontessel. 

7.2. A dontesben szerepld termeszetes szemelyt az eljhrhsban bettilt6tt szerepenek megfelelaen 
kell megjelolni, de ha a termeszetes szemely azonosithatosaganak kizarasara ez nem 
alkalmas, az azonositasdt lehetdve tev6 adatokat oly modon kell torolni, hogy az ne jarjon a 
megallapitott tenyallas serelmevel. 

7.3. A megismerheto dontesbal adatigenyles eseten tOr6lni kell 

a) az eljarasban rbszt vev6 ugyfelek 6s egyeb szem6lyek szemelyes adatait; 
b) a mintisitett adatot. 

7.4. A megismerheta dontesekblil nem kell torblni 

a) a koztudomaslj adatokat; 
b) tarsadalmi szervezet, illetoleg alapitvdny nevet, elerhetiisegbt (az Ligy jellegetal foggoen). 

7.5. Nem tehet6 megismerhetetlenne a kozkrdekii, vagy kijzerdekbtll nyilvhnos adat. Nem tehet6 
rnegismerhetetlenne a szemelyes vagy vedett adat, ha az igenylti - az adat megjelo16s6vel - 
igazolja, hogy annak megismerese joga ewenyesitesehez, illetve jogszabalyon vagy hatosagi 
hatarozaton alapulo kotelezettsege teljesit&s&hez szukseges, valamint a vedett adat 
megismeresenek towenyi feltetelei fennallnak. 

7.6. A megismerhetov6 ten hathrozat szovegeben jelen utasitasban meghathrozottakon tul 
tovabbi szerkesztes nem vegezheto. 



8. A kozerdekii, a kozerdekbol nyilvanos adatok es a megismerhets dontesek adatainak 
egyedi igenylese, es az igeny teljesitese 

8.1. A Korrnanyhivatal feladat - es hataskoreinek gyakorlasa sorBn keletkezett kozerdeku, 
kozerdekbal nyilvdnos 6s rnegisrnerhetd dbntesekben szerepl6 adatok egyedi igenylesevel 
kapcsolatos feladatokat a szervezeti egysegek vezettii, adatvedelrni kapcsolattart6i es a 
belso adatvedelrni felelds egyilttesen teljesitik. Ennek soran 

a) a szewezeti egyseg a papiralapon vagy a Korrnanyhivatal kozponti elektronikus 
postafiokjan, fax- es telefonszarnan keresztul vagy kozvetlenul hozza erkezett 
adatigenyleseket fogadja (a sz6beli igenyeket sziikseg eseten irasba foglalja), ezt 
k6vetBen nyilvBntartBsba veszi, rnajd az igenylest haladektalanul rnegkijldi a bels6 
adatvedelrni felelusnek; 

b) arnennyiben az adatigenyles nern a Korrnanyhivatal, illetve a szervezeti egyseg 
kezeleseben lev6 adat rnegisrner6sere iranyul, a belso adatvedelrni felel6s - az igenyles 
houa va16 eljuttatAsBt kovetoen - gondoskodik annak tovabbitasarol az illetekes 
szervhez, 6s egyidejuleg tajekoztatja err61 az adatigenylat is; 

c) az adatigeny teljesitesenek rnegtagadasarol 15 napon belul - a rnegtagadas indokaval 
es a jogorvoslati lehetbsegekr6l valo tBjekoztatassal egyutt - ertesiti az adatigenylot, 
arnennyiben az igenyles vedett vagy szernelyes adat rnegisrneresere vonatkozik, es az 
adatszolgaltatas towenyi feltetelei nern allnak fenn, tovabba, ha az adatszolgaltatasra 
jogosult szerv vagy szemely kiletet nem lehet rnegallapitani. 

8.2. A belso adatvedelrni felel6s - az drintett szervezeti egyseg vezetoje BllBspontjanak 
ismereteben - soron kivill dont a kozerdeku, vagy kozerdekbol nyilvanos adatokat is 
tartalrnaz6, megisrnerhetdve tett dontesek kiadBsBra irBnyul6 kerelern teljesithet6segeriil, es 
err61 haladektalanul tajekoztatja az adatvedelrni kapcsolattart6t az adatszolgaltatas 
erdekeben. 

8.3. Szilkseg eseten a bels6 adatvedelrni fele16s haladektalanul, de legfeljebb 2 rnunkanapon 
belul felhivja az erintett adatvedelmi kapcsolattartot a dontes anonirnizalasanak elvegzesere. 

8.4. Az adatigenylest, annak a Korrnanyhivatalba erkezeset kovetb legrovidebb id6 alatt, 
legfeljebb azonban 15 napon belul kell teljesiteni. A teljesitest, illetve a koltsegek 
rnegfizeteset kovet6en az igenyla szernelyes adatait a szewezeti egyseg nyilv8ntartAsaboI 
haladektalanul torolni kell. 

8.5. Az adatigenylesnek a Korrnanyhivatal nern koteles eleget tenni abban a reszben, arnely az 
azonos igenyld dltal egy even belill benyujtott, azonos adatktirre iranyul6 adatigenylessel 
rnegegyezik, felteve hogy az azonos adatkorbe tartozo adatokban valtozas nern Bllt be. 

8.6. Az adatigenylesnek a KorrnBnyhivatal nern koteles eleget tenni, ha az igBnyl6 nern adja rneg 
nevkt, nern terrneszetes szemely igenylti eseten rnegnevezeset, valarnint azt az 
elerhetijseget, arnelyen szarndra az adatigenylessel kapcsolatos barrnely tajekoztatas es 
ertesites rnegadhato. 

8.7. Arnennyiben az adatigenyles terjedelrne, szarnszeru sokashga azt indokolja, vagy az 
adatigenyles teljesitese az alaptevekenyseg ellatBsBhoz szilkseges rnunkaeroforr.4~ 
aranytalan rnertekir igenybevetel6vel jar, a 15 napos hatarid6 egy alkalornrnal 15 nappal 
rneghosszabbithat6, rnelyr6l az igenyliit 15 napon belill tajekoztatni kell. 



8.8. Amennyiben az igenyelt adat egy mar koribban elektronikus formaban nyilvanosshgra hozott 
adatra vonatkozik, az igeny teljesithetti az adatot tartalmazo nyilvanos forras megjelol6s6vel 
is. 

8.9. Az adatokat tartalmazb dokumentumr61 vagy dokumentumr~szrol, annak throlasi m6djBt61 
fuggetlenul az igenylii masolatot kaphat. A Kormanyhivatal az adatigenyles teljesiteseert - az 
azzal kapcsolatban felmerult koltseg mertekeig terjediien - koltsegteritest allapithat meg (3. 
szAmt; fuggelek), amelynek osszegdr6l az igenylot az igeny teljesiteset megelazaen 
tajekoztatni kell. Az igenylo a taj8koztatbs kezhezvetelet kovet6 30 napon belOl nyilatkozik, 
hogy igenylbset fenntartja-e. Ha az igenyli) az igenyet fenntartja, a kbltsegtkritest az 
adatkezeltl Bltal megallapitott, legaldbb 15 napos hataridaben koteles a Kormanyhivatal 
reszere megfizetni. A tBjekoztat8s megt6tel6ttll az igenyl6 nyilatkozatdnak az adatkezel6hoz 
val6 be&rkez6s6ig ter,edii idtitartam az adatigenyles teljesitesere rendelkezesre all6 
hataridobe nem szamit bele. 

8.10. Ha az adatigenyles teljesitese a KormAnyhivatal alaptevekenysegenek ellatasahoz 
szukseges munkaeriiforras aranytalan mertekll ig6nybev8televel jar, vagy az a dokumentum 
vagy dokumentumresz, amelyral az igBny16 masolatot igenyelt, jelentbs terjedelmil, illetve a 
koltsegterites merteke meghaladja a 30112016. (IX.30.) kormanyrendeletben meghatarozott 
osszeget, az adatigenylest a koltsegt6ritesnek az igenyl6 dltali megfizeteset kovet6 15 napon 
belul kell teljesiteni. Arr61, hogy az adatigenyles teljesitese a Kormanyhivatal 
alaptevekenysegenek ellatasahoz sziikseges munkaerbforras ardnytalan m6rtbkll 
igenybevetelevel jar, illetve a masolatk6nt igenyelt dokumentum vagy dokumentumresz 
jelentas terjedelmll, tovabba a koltsegt8rit6s m8rt6k6rol, valamint az adatigenyles 
teljesitesenek a masolatkeszitest nem igenyl6 lehetosegeir6l az igdnyliit az igeny 
beerkezeset kovet6 15 napon belul az adatvedelmi kapcsolattartonak tajekoztatni kell. 

8.11.Az adatvedelmi kapcsolattartd tajekoztatja az igenyltit a 30112016 (IX. 30.) 
kormanyrendeletben meghatarozott k6lts6gt6rit6s befizetesbnek rendj8ri)l 6s a Penzugyi 6s 
GazdalkodBsi Foosztaly Bltal meghatbrozott befizetesi mbdr61. 

8.12. Az adatvedelmi kapcsolattart6 a kolts6gt&rit&s megfizeteset kovet8en az anonimizalt dontest 
haladektalanul Btadja, vagy elektronikus formaban megkuldi az ig6nylO rbszere. 

9. A sz6ban vagy irasban beerkez6 egyeb adatigenylesek 

9.1. Az adatvedelmi kapcsolattarto a Korm6nyhivatalhoz beerkez6 egyeb adatigenyleseket a jelen 
utasitasban meghatarozott anonimizhlhsi szabalyok megtarthsa mellett teljesiti. 

9.2. A kBlts8gt8ritest az adatigenylo a "k(rzbrdek0 adatigbnylbs ktilts6ge8' megjegyzessel, 
keszpenz-atutalasi megbizassal vagy Budapest F6vAros Kormanyhivatala 10023002- 
00299592-00000000 szamlj - a Magyar ~llamkincstarnal vezetett - eloiranyzat-felhasznalasi 
keretszhmlhra torten6 atutalassal teljesitheti. 

9.3. A kozerdeku adatok iranti igeny elutasitasa vagy nem megfelelii teljesitbse eseten az igenyl6 
a F6varosi TO~BnyszBkhez (1055 Budapest, Mark6 u. 27.) fordulhat jogo~oslatert. Az 
eljaras soron kivuli es illetekmentes. 

Budapest, 2017. .%-.3.4.:. ... .. 



1. sz. fuggelek 

Jelen Szabalyzat hatalya ala nern tartozo, a Nemzeti Adatvedelrni es Inforrn~cioszabadsag Hatosag 
Bltal nyilvantartasba vett a Foldrneresi, Taverzekelesi 6s Foldhivatali FBosztdlyon vezetett 
nyilvantartasok: 

- Elektronikus rnegfigyeles - kamerazis. Vagyonvedelem, biztonsagi nyornkovetes NAIH-66090 
- Kapcsolattartas - Foldmerti nyilvhntartas NAIH-66091 
- KCitelez6 adatkezeles - Hatosagi bizonyitvany NAIH-66092 
- Kotelez6 adatkezeles - Foldmero igazolvany NAIH-66093 
- KCitelezd adatkezeles - lngatlanrendezo ftjldrnerd jogosultsBg NAIH-66094 
- Webaruhaz uzemeltetesehez kapcsolodo adatbazis kezelese - ugyfel adatainak kezelese vasarlas 

vagy bongbszes eseten fentro1.h~ NAIH-76511 
- Webaruhaz uzerneltetesehez kapcsol6do adatbazis kezelese - ugyfel adatainak kezelese vasarlas 

vagy bongeszes eseten geoshop.hu NAIH-76512 



2. sz. fuggeleke 

Nyilatkozat a szemelyazonosito okmanyok masolasahoz 

Jelen nyilatkozat alairasaval kijelentem, hogy 

szemelyazonosito okmanyaimnak a Budapest F6vBros Kormanyhivatala (1056 Budapest, Vaci utca 
62-64.) Bltal az alabbi tajekoztat8s szerint torten6 lemfrsolasilhoz, tarolasahoz. 

Taiekoztatas: 

A Budapest FovAros Kormanyhivatala (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) a szemelyes okmanyok 
masolatat az ...... ......... ...... ......... ... ... tetele erdekeben kesziti. A masolat keszitese eldsegiti az 
azonosito okmannyal valo jogosulatlan visszaelesek megakadalyozasat. Masolat keszitesere 
kizarolag az ugyfel hozzajarulasanak birtokaban kerulhet sor. A hozzajarulhst az erintett jogosult 
megtagadni. A hozzajarulas megtagadasa nem akadalya az iigyintezesnek, a Kormanyhivatal altal 
nylijtott szolgBltatasok igenybevetelenek. A masolatokat az uzleti kapcsolat, nyilvantartas fennallasa 
idejere valamint a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelelden az Ozleti kapcsolat megszuneset 
kdveto tiz evig drzi meg, mely id6 leteltet kovetden azokat megsemmisiti. Az iigyfel barmikor kerheti 
az igazolvanyokrol keszitett masolatok megsemmisiteset. A Kormanyhivatal a masolatokat szemelyes 
adatkent kezeli - a vonatkozo jogszabalyok altal arra feljogositott szervek kifejezetten erre iranyul6 
megkereseseit kiveve - harmadik szemelyek reszere nem szolgaltatja ki. 

Datum: 

ijgyfel alairasa 



3. sz. fijggelek 

Kolts6gterites 
a kozerdekfi 

1. 5 ( I )  bek. a), aa) 

1.5 (I) bek. a), ab) 

1. 5 (1) bek. b), ba) 

1. 5 (1) bek. b), bb) 

l .§( l )bek.  c )  

rnertekbral 

Meret 

A14 

AJ3 

A14 

AJ3 

adat ir int i  igeny teljesitbseert megallapithat6 k6ltsegterites 

Adathordozo rnegnevezese 

Papir alapon nytijtotl szines mbolat eseten az adathordozt, 
kbzvetlen onkoltsege, de legfeljebb 

Papir alapon ny~jjtott fekete-feher masolat eseten az 
adathordozo kozvetlen onkoltsege, de legfeljebb 

Optikai adathordozon nyujtott masolat eseten az 
adathordozo kozvetlen onkoltsege, de legfeljebb 

Elektronikus uton hasznalhato egyeb adathordoz6n nyujtott 
masolat eseten 

2.5 a), b) 

3.5 

4.5 

4.5 (4) bek. 

6.5 

szolo 30112016. (IX.30.) 

Adathordozoldb 

130 Ft 

260 Ft 

12 Ft 

24 Ft 

580 Ft 

az adathordoz6 
kozvetlen onkolts6ge 

Az igenyelt adatokat tartalmazb adathordozo kezbesitesi koltsegekent legfeljebb az egyetemes postai szolgaltaths dija vehet6 figyelembe. 
(belfoldi es kuifoldi kezbesites eseteben is) 

Az adatigenyles teljesites6vel osszefOgg6 munkaerB-rafordiths koltsege - az lnfotv. 29. 5 (5) bekezdese c) pontjaban foglalt feltetel teljesiiiese 
mellett - abban a mbrtekben veheto figyelembe, amennyivel az adatigenyles teljesitesehez sztikseges munkaer6 raforditas idotartarna 

meghaladja a 4 munkaorat. 

A munkaer6-raforditas koltseget a munkaero-raforditas szemeiyenkenti koltsegeinek osszegekent kell megallapitani. 

Az adatigenyles teljesitesevel osszefuggd munkaero-raforditas osszes koltsegekent legfeljebb munkaorankent atlagosan 4400 Ft veheto 
tigyelernbe. 

A koltsegteritesnek 1-4 5 alapjan meghatarozott merteke tekinteteben az lnfotv. 29. 5 (4) bekezdese szerint figyelembe veend6 osszeghatar 
merteke 5000 Ft. 

Kormrendelet alapjan 

Megjegyres 

A papir alapon nyljjtott masolat koitsege 
csak az adatigenyles teljesitesehez 

szukseges masolt oldalak azon resze 
tekinteteben vezeto figyelembe, amellyel 

a masolt oldalak szarn a 10-et 
meghaladja. 11. 5 (3) bek.1 




