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I .  ÁLT ALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A szabályozás célja 
 

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében meghatározott, alapvető egyéni jog 

érvényesülésének biztosítása érdekében a Kormányhivatalban vezetett személyes adat-

nyilvántartó rendszerek jogszabály szerinti működési rendjének szabályozása, a törvényi 

előírások érvényesülése érdekében a legfontosabb személyes adatkezelési, adatbiztonsági, 

adatszolgáltatási szabályok meghatározása. 
 

2. A szabályozás hatálya 
 

A szabályozás szervi, személyi és tárgyi hatálya kiterjed: 

- a Kormányhivatal főosztályaira, járási hivatalára;  

- a Kormányhivatalnál teljes, vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, határozatlan, illetve 

határozott időre kinevezett kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre, továbbá 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóra; 

- a Kormányhivatal által kezelt, vagy feldolgozott személyes, különleges, közérdekből 

nyilvános és közérdekű adatokra. 
 

Amennyiben az ágazati szakigazgatási tevékenységet ellátó szervezeti egységek 

adatkezelése vonatkozásában a szakmai irányításért felelős szerv jelen Szabályzattól eltérő 

rendelkezéseket tartalmazó adatvédelmi szabályozást ad ki, ez utóbbi rendelkezések az 

irányadók azzal, hogy a szervezeti egység vezetője ez esetben is felelős a Kormányhivatal 

adatvédelmi feladatainak teljesítéséért. 
 

A minősített adatokra vonatkozó rendelkezéseket külön szabályzat tartalmazza. 
 

3. Értelmező rendelkezések 
 

Jelen Szabályzatban foglaltakra az alábbiakban felsorolt jogszabályok értelmező 

rendelkezései az irányadóak: 

− Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.); 

− A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény; 

− A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) ; 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.); 

− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);  

− Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény; 

− Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (Csvhtv.); 

− A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 

24-i 95/46/EK irányelve;  

− A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény; 

− A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, 1992. évi LXVI. 

törvény (továbbiakban: Nytv.); 

− Az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.)  
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− A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény; 

− A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;  

− A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rendelet) 

− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet;  

− A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok 

megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való 

másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX.20.) Korm. 

rendelet; 

− A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás (SZMSZ). 
 

4. Az adatkezelésben résztvevő szervek és személyek 
 

4.1. A jogszabály által védett adatok kezelésével kapcsolatos szabályok betartásáról a 

Kormányhivatal teljes személyi állománya köteles gondoskodni. A Kormányhivatal 

adatvédelmi helyzetéért, az adatvédelmi rendelkezések érvényesítéséért a 

kormánymegbízott felelős. Az ágazati irányító szerv által a szakigazgatási tevékenységet 

ellátó szervezeti egység vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítéséért – e 

Szabályzat rendelkezéseivel összhangban – a szakigazgatási tevékenységet ellátó 

szervezeti egység főosztályvezetője a felelős. 

  

4.2. A Kormányhivatal tevékenységére vonatkozó adatvédelmi előírások betartatásáról, a 

közérdekű adatok nyilvános hozzáférésének biztosításáról, az Infotv. által az állampolgárnak 

a személyes adata kezelését érintően előterjesztett kérelmének elintézéséről, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) történő szakmai 

kapcsolattartásról, valamint az ellenőrzési feladatok ellátásáról az alábbi személyek 

gondoskodnak:  

 

4.2.1. Adatvédelmi megbízott 

A Kormányhivatal törzshivatalában az adatvédelmi feladatok általános felelőseként a 

kormánymegbízott által megbízott kormánytisztviselő, aki az Infotv. 24. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján a kormánymegbízott közvetlen felügyelete alá tartozó – jogi, közigazgatási, 

számítástechnikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – kinevezett, 

vagy megbízott kormánytisztviselő, aki: 

- közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;  

- ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a 

Szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  

- közreműködik a Kormányhivatal közzétételi kötelezettségének teljesítésében, e 

körben összeállítja a közzétételi listát, felügyeli annak teljesítését; 

- koordinálja a belső adatvédelmi felelősök tevékenységét; 

- elkészíti és karbantartja a Szabályzatot; 

- vezeti a Kormányhivatal törzshivatal feladat- és hatáskörét érintően az Egységes 

Belső Adatvédelmi Nyilvántartást; 
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- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról; 

- képviseli a Hivatalt a belső adatvédelmi felelősök konferenciáján; 

- éves jelentést készít a Hatóság részére; 

- felel a Hatósággal történő kapcsolattartásért; 

- összeállítja az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről a 

kormánymegbízott részére készülő átfogó éves jelentést. 

 

A jogszabályokban meghatározott feladatai teljesítése során az adatvédelmi megbízott:  

- feladatkörével összefüggésben utasítást csak a kormánymegbízottól kaphat, illetve 

fogadhat el; 

- ellenőrzési jogköre az adatvédelem tekintetében a Kormányhivatal valamennyi 

szervezeti egységére kiterjed; 

- az Informatikai Osztály közreműködésével ellenőrzi a belső számítógépes 

programokat, valamint az archivált adatokat tartalmazó számítástechnikai 

adathordozók nyilvántartását és tárolását. 

 

4.2.2. Belső adatvédelmi felelős  

A kormányhivatali főosztályok, járási hivatalok szintjén ezen szervezeti egységek feladat- és 

hatáskörét érintő adatvédelmi feladatok ellátásával a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

megbízott kormánytisztviselő. 

Az adatvédelmi felelősre az adatvédelmi megbízottra vonatkozó rendelkezéseket 

értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

4.2.3. Adatfelelős  

A Kormányhivatal azon önálló szervezeti egysége, amelynek működése során a közérdekű, 

illetve közérdekből nyilvános adat keletkezett, illetve amely feladat és hatásköre gyakorlása 

során személyes adatot kezel. Az adatfelelős működése során kezelt személyes, közérdekű- 

és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan gondoskodik az adatvédelmi szabályok 

megtartásáról. Jelen Szabályzat, az adatvédelmi megbízott, valamint a belső adatvédelmi 

felelős által meghatározottak szerint közreműködik a közzétételi feladatok teljesítésében. 

 

4.2.4. Adatközlő 

A Miniszterelnökség, illetve a Kormányhivatal a kormányhivatali honlap szerkesztésével 

megbízott szervezeti egysége, amely a hozzá eljuttatott adatokat a Kormányhivatal honlapján 

közzéteszi. 

 

4.2.5. Informatikai felelős 

A Kormányhivatal Informatikai Osztályának vezetője, aki a belső IT rendszerek 

adatvédelméről, biztonságos üzemeltetéséről, a Kormányhivatal informatikai ellenőrzési 

feladatairól gondoskodik. 
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I I .  A SZEMÉLYES ADATOK JOGI ÉS TECHNIKAI  VÉDELME 

 
1. Személyes adatok kezelésének elvei és jogalapja 

 

1.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. 

 

1.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

 

1.3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 

1.4. Személyes adat akkor kezelhető, ha  

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  

- azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  

 

1.5. Különleges adat akkor kezelhető, ha  

- az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 

- az Infotv. 3. § 3. pont a) pontjában foglalt adatok esetében a törvényben kihirdetett 

nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá nemzetbiztonság, a bűncselekmények 

megelőzése vagy üldözése érdekében, vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, 

vagy 

- az Infotv. 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken 

alapuló célból elrendeli. 

 

1.6. Személyes adat és különleges adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának 

beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adat kezelése a 

Kormányhivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a 

Kormányhivatal, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges 

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

 

1.7. Ha a személyes vagy különleges adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a 

Kormányhivatal a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Kormányhivatal, vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 

védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, 

valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.  

 

1.8. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Kormányhivatal a kötelező adatkezelés tekintetében 

az Infotv. 20. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét – figyelemmel 



 

 

8. oldal

az Infotv. 20. § (3) bekezdésének rendelkezésére – a honlapon nyilvánosságra hozott 

„Adatkezelési nyilvántartás” elhelyezésével teljesíti. 

 

1.9. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult hatósági eljárásban az eljárás 

lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más 

ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását 

vélelmezni kell. 

 

1.10. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

 

1.11. A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően 

nem rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi 

azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint 

kezelheti. 
 

2. Papíralapú eszközön nyilvántartott adatok védelme  
 

2.1. Az ügyiratokat a Kormányhivatal Ügyiratkezelési Szabályzatában előírtak szerint kell kezelni 

és tárolni. Az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába illetéktelen személy 

betekintést nem nyerhet, az egyes ügyiratokban tárolt adatok védelméért a kijelölt ügyintéző, 

az ügyiratkezelők (iktatást, postázást végzők) és az ügyirattal kapcsolatba kerülő más 

személy felelősséggel tartozik.  

 

2.2. Az irat típusától függően az irattári jel határozza meg a tárolási időt, melynek lejárta után – a 

nem selejtezhető iratok kivételével – az iratot selejtezni kell, vagy a Levéltárnak kell átadni. 

Az ügyiratok tárolási idejének lejárta után az adatokat tartalmazó papírokat úgy kell 

megsemmisíteni, hogy az azon szereplő személyes adatok felismerhetetlenek – töröltnek 

tekinthetők – legyenek.  
 

2.3. Közérdekű kérelem, panasz és közérdekű bejelentés esetében a panaszos, valamint a 

bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére 

törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos, bejelentő egyértelműen 

hozzájárult.  
 

2.4. Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot lehetőség szerint csak az ügyfél 

személyének azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot 

pedig csak az ügyfél írásos hozzájárulása szerint szabad felvenni.  
 

2.5. A kiadmánytervezetekben rögzített személyes és különleges adatok védelmét a 

kiadmányozást követően is biztosítani kell. A papíralapú kiadmánytervezeteket 

kiadmányozást követően meg kell semmisíteni, az elektronikus úton előállított 

kiadmánytervezeteket – megőrzés esetén - kizárólag kormányhivatali munkaállomások 

merevlemezén, vagy iktatási adatbázisban lehet tárolni.  
 

2.6. Személyes adatokat is tartalmazó iratot a Kormányhivatalból kivinni kizárólag a munkaköri 

feladat ellátásával összefüggésben, a szervezeti egység vezetőjének engedélyével lehet. Az 

ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatot illetéktelen 

személy ne ismerhesse meg. 
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2.7.  A személyes adatokat is tartalmazó irat és egyéb adathordozó munkaidőn túl csak megfelelő 

védelmét biztosító helyen tárolható. A megfelelő tárolás biztosításáért közvetlenül az a felelős, 

akinél az iratok a munkaidő befejezésekor találhatóak.  

 

2.8.  A törvényességi felügyelet elvégzése érdekében megküldött testületi jegyzőkönyvek közül a 

zárt ülések jegyzőkönyveit elkülönítetten kell kezelni annak érdekében, hogy azok tartalmát a 

hivatal érintett vezetőin és arra jogosult munkatársain kívül más ne ismerhesse meg.  

 
 

3. A számítástechnikai adathordozón rögzített személyes és közérdekű adatok védelme  

 

3.1. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi 

– közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók. 

 

3.2. Személyes adatot tartalmazó elektronikus dokumentumok Kormányhivatalon belüli 

továbbítása esetén fokozott figyelmet kell fordítani az adatvédelemi szempontokra. Az ilyen 

jellegű elektronikus dokumentumokat megfelelő védelemmel kell ellátni vagy a 

Kormányhivatal belső hálózatán a hozzáférések dokumentált kiosztása útján kell védeni. 

Kormányhivatali közös használatú, valamennyi felhasználó által elérhető meghajtón 

személyes adatot tartalmazó elektronikus dokumentum elhelyezése tilos.   

 

3.3. A személyes, vagy különleges adatot is tartalmazó elektronikus dokumentumot a 

Kormányhivatalból kivinni szigorúan tilos. 

 

3.4. A Kormányhivatal számítástechnikai adatbiztonságának további szabályozását külön 

Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza. 
 

4. Az érintettek jogai és érvényesítésük 
 

4.1. Az érintett  

- tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint  

- kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – kötelező adatkezelés 

kivételével – törlését vagy zárolását.  
 

4.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, annak 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatának továbbítása esetén az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
 

4.3. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha törvény lehetővé 

teszi. A felvilágosítás megtagadásának indokát, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről az érintettet írásban tájékoztatni kell. Az elutasított 

kérelmekről a Hatóságot évente értesíteni kell. 
 

4.4. Az érintett tiltakozhat személyes adata kezelése ellen, ha 

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
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- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
 

5. A személyes adat helyesbítése, megjelölése, törlése, zárolása  
 

5.1. Személyes adatok helyesbítése és törlése csak a törvényben meghatározott eljárással 

végezhető el.  

 

5.2. A személyes adatot törölni kell, ha  

- kezelése jogellenes;  

- az érintett ezt kéri;  

- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy 

a törlést törvény nem zárja ki;  

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendeli. 
 

5.3. A valóságnak nem megfelelő adatot - ellenőrzési eljárás lefolytatása után – az adatkezelő 

helyesbíteni köteles. 

 

5.4. Ha az érintett vitatja a személyes adat helyességét vagy pontosságát de a vitatott személyes 

adat helytelensége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen, a személyes adatot 

meg kell jelölni. 

 

5.5. Törlés helyett a Kormányhivatal zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. 

 

5.6. A személyes adatokra vonatkozóan jelen címben részletezett intézkedések végrehajtása 

során a személyes adatokat valamennyi érintett előfordulási helyen az alábbiak szerint kell 

megjelölni: 

- törölt személyes adat: az adat helyén a „Törölve” megjegyzés feltüntetésével; 

- zárolt személyes adat: az adat mellett a „Zárolva” megjegyzés feltüntetésével;  

- megjelölt személyes adat: az adat mellett a „Megjelölve” megjegyzés feltüntetésével;  

A helyesbített személyes adatot érintően az érintett adatbázisokban a helyesbítés tényét nem 

kell feltüntetni. 

 
6. Adatszolgáltatás külső szerveknek 

 

6.1. A Kormányhivatal más szerv és természetes személy részére adatot csak jogszabályban 

meghatározott módon és – a közérdekű adatszolgáltatás kivételével - célhoz kötötten 

szolgáltathat. A közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől, 

önkormányzatokról érkezett megkeresésekre a kért időpontig – illetve határidő kijelölés 

hiányában – 15 napon belül kell adatot szolgáltatni. 

 

6.2. A Kormányhivatal a személyes adatokra vonatkozó adattovábbítás jogszerűségének 

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából főosztályi, járási hivatali szinten a jelen 

Szabályzat V. Fejezet 1.2. pontja szerinti adattovábbítási nyilvántartást vezet. Amennyiben 
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az Infotv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott adatok – az adattovábbítás jogalapja 

kivételével - a szervezeti egység iktatási nyilvántartásából is generálhatóak, külön 

adattovábbítási nyilvántartás vezetése nem szükséges. 
 

7. A személyes adatok megismerésére, kezelésére vonatkozó kérelmek intézése 
 

7.1.  Az érintett személyes adatai kezelésére, helyesbítésére, törlésére, zárolására vonatkozó 

(személyes adatok kezelésére vonatkozó kérelem) eljárást írásban benyújtott kérelmével 

kezdeményezheti a Kormányhivatalnál. 

 

7.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az ügyfél által előterjesztett kérelmek 

intézésének folyamatáról rövid, közérthető tájékoztatást kell közzétenni a Kormányhivatal 

honlapján, amelynek felelőse az adatvédelmi megbízott. 

 

7.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérelemről az adatfelelős a beérkezést követően 

haladéktalanul scannelt másolati példányt küld a Jogi és Koordinációs Főosztály részére, 

majd ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a kérelmezőt a tájékoztatás megadására jogosult 

szervezeti egységről, valamint az eljárás várható időtartamáról. 

 

7.4. Az előző pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben az érintett kérelmét nem a személyes 

adatot kezelő és az érdemi ügyintézésre jogosult szervezeti egységnél terjeszti elő, a 

kérelmet fogadó szervezeti egység a kérelmet – annak scannelt példánya Jogi és 

Koordinációs Főosztály részére történő megküldésével – haladéktalanul továbbítja az 

adatfelelős részére, ezzel egyidejűleg az érintettet haladéktalanul, írásban tájékoztatja a 

kérelem áttételéről, annak okáról és az adatfelelős elérhetőségéről. 

 

7.5. Az adatfelelősnek a kérelem szakmai előkészítéséért felelős ügyintézője haladéktalanul 

köteles áttekinteni a kérelemben foglaltakat, indokolt esetben tájékoztatja az érintettet a 

kérelem pontosítása érdekében szükséges lépésekről.  

 

7.6. Amennyiben a kérelem az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatáskérésre is kiterjed, a 

kérelem kezeléséért felelős ügyintéző köteles egyeztetést folytatni a belső adatvédelmi 

felelőssel, aki a szükséges adatokat megadja az általa vezetett Adattovábbítási 

Nyilvántartásból. 

 

7.7. Amennyiben a kérelem személyes adat helyesbítésére, törlésére vagy zárolására irányul, az 

ezzel kapcsolatos, kormányhivatali adatbázisban szükséges módosító cselekményeket a 

kérelem teljesítéséért felelős szervezeti egység jogosult és köteles megtenni. 
 

7.8. Az érintett részére a személyes adata kezeléséről, helyesbítéséről, törléséről, zárolásáról, 

megjelöléséről szóló tájékoztatást az adatfelelős szervezeti egység a benyújtástól számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, az érintett által kérelmében 

megjelölt, közérthető formában adja meg. Amennyiben az érintett a tájékoztatást írásban kéri, 

a tájékoztatást az adatfelelős vezetője kiadmányozza. Szóbeli tájékoztatás esetén a 

tájékoztatást az ügyben eljáró szervezeti egység adja meg, az eljárás lezárásáról ebben az 

esetben írásbeli feljegyzést kell készíteni. A feljegyzés egy példányát meg kell küldeni a Jogi 

és Koordinációs Főosztály részére. 
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7.9. Személyes adat helyesbítése, zárolása, megjelölése és törlése esetén az érintetten kívül az 

adatfelelős írásban értesíti mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett 

jogos érdekét nem sérti. 

 

7.10.  Amennyiben a személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmet a Kormányhivatal nem 

teljesíti, az érintettet a 7.7. pontban foglalt rendben, haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon 

belül írásban kell tájékoztatni 

- arról, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése 

alapján került sor, 

- a helyesbítés, zárolás, törlés elutasításának ténybeli és jogi indokairól, 

- az érintett által igénybe vehető bírósági jogorvoslat, illetve Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről  
 

7.11. Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adata kezelése ellen, az e tárgyban 

benyújtott kérelmek esetében a személyes adatok kezelésére vonatkozó kérelmek 

intézésének szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 

- A tiltakozásra vonatkozó kérelmet az érintett szervezeti egység 

haladéktalanul megvizsgálja, és 3 munkanapon belül döntés-tervezetet 

készít, amelyben megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, vagy a 

tiltakozást elutasítja. 

- Elutasítás esetén a döntés-tervezetnek tartalmaznia kell a jogorvoslat 

lehetőségére vonatkozó tájékoztatást.  

- A kérelem tárgyában meghozott írásbeli döntést legfeljebb a benyújtástól 

számított 15 napon belül kell kiadmányozni. 
 

7.12. A tiltakozás megalapozottsága esetén az érintett szervezeti egység az adatkezelést 

haladéktalanul megszünteti, az adatokat zárolja, emellett a tiltakozásról, továbbá az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 

érintett személyes adatot korábban továbbította. 

 

7.13. A személyes adat kezelésére vonatkozó kérelem elintézését követően a kérelmet 

teljesítő ügyintéző haladéktalanul köteles a Szabályzat 4. sz. melléklete szerinti 

adatokat bejelenteni az illetékes belső adatvédelmi felelős részére. 
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I I I .  KÖZÉRDEKŰ  ADATOK NYILVÁNOSSÁGA 

 
 

1. Általános tájékoztatási kötelezettség teljesítésről  
 

1.1. A Kormányhivatal – mint közfeladatot ellátó állami szerv – a feladatkörébe tartozó ügyekben 

köteles elősegíteni a közvélemény pontos és hiteles tájékoztatását. Ennek érdekében 

rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszi, továbbá erre irányuló igény 

esetén hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb, – így különösen a 

hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, ügyfélfogadási rendjére, a birtokában 

levő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra vonatkozó – információkat.  

 

1.2. A Kormányhivatalról a hiteles, pontos és gyors tájékoztatást egyedi kommunikációs eszközök 

és csatornák felhasználásával, vagy a média bevonásával kell elősegíteni.  

 

1.3. Általános tájékoztatási joggal a kormánymegbízott rendelkezik. A szervezeti egységek 

vezetői – előzetes egyeztetés után – feladatkörükben jogosultak tájékoztatást adni. 

 

1.4. Tudományos kutatómunkához, szakdolgozatok, tanulmányok készítéséhez az anyaggyűjtést 

és közzétételt a kormánymegbízott egyedi kérelem alapján engedélyezheti. 
 

2. Közérdekű adatok közzététele 
 

2.1. A Kormányhivatal az Infotv. 1. sz. melléklete szerinti általános közzétételi lista, valamint az 

egyes ágazatokra meghatározott különös közzétételi lista alapján a Kormányhivatal 

tevékenységéhez kapcsolódóan meghatározott közérdekű adatokat saját honlapján teszi 

közzé http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen . 

 

2.2. Az Infotv. 1. sz. melléklete szerinti közzétételi listát, az adatközlés gyakoriságát jelen 

Szabályzat 9. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2.3. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzététel teljesítéséről az alábbi személyek és 

szervezetek gondoskodnak: 

 

2.3.1. Adatközlő 

• Gondoskodik a Kormányhivatal honlapjának a közérdekű adatok közzétételére 

alkalmas kialakításáról, folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar 

elhárításáról és az adatok frissítéséről. 

• Kialakítja a honlap adatstruktúráját, formáját, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a 

honlapon valamennyi, az általános, különös és egyedi közzétételi listák szerinti 

kötelezően közzétételre kerülő adat elérhető legyen. 

 

2.3.2.  Az adatvédelmi megbízott 

- koordinálja az általános és különös közzétételi listák szerinti közzététel tartalmi 

folyamatait, 

- koordinálja a közérdekű adatok helyesbítésének, frissítésének és eltávolításának 

folyamatait, 

- meghatározza és ellenőrzi a közzétételre kerülő közérdekű adatok közzétételi 

formátumát, 
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- közvetlenül jogosult a meghatározott formátumnak nem megfelelő adattartalom 

visszautasítására, 

- közzétételre továbbítja a közzétételi listák szerinti adatokat az Informatikai Osztály 

vezetőjének, 

- rendszeresen gondoskodik a közzétételi feladatok áttekintéséről, 

- fogadja a belső adatvédelmi felelősök részéről érkező közzétételi, helyesbítési, 

frissítési, eltávolítási igényeket, 

- közreműködik a kormánymegbízott részére az Infotv. végrehajtásával összefüggő 

kötelezettségek teljesítéséről szóló éves beszámoló összeállításában, 

- a közzétételt érintő feladatokkal párhuzamosan gondoskodik az egységes 

közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzéket érintően az Infotv.-ben és 

egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok teljesítéséről. 

 

2.3.3. Belső adatvédelmi felelős 

- gondoskodik a szervezeti egység tekintetében az általános és különös közzétételi 

listák szerinti adattartalom összeállításáról, megfelelő formátum szerinti továbbításáról 

az adatvédelmi megbízott részére, 

- havi rendszerességgel gondoskodik a szervezeti egység tevékenységére vonatkozó 

közérdekű adatok helyességének vizsgálatáról,  

- a szervezeti egységet érintő részjelentés összeállításával közreműködik az éves 

beszámoló elkészítésében. 

 

2.3.4.  Adatfelelős  

- teljes körben felel az általános és különös közzétételi listák szerint közzétett adatok 

pontosságáért, időszerűségéért és értelmezhetőségéért, amelyeket köteles a 

közzétételt követően is folyamatosan figyelemmel kísérni. 

- megküldi az adatvédelmi megbízott részére a közzétételi, helyesbítési, frissítési, 

eltávolítási igényeket, 

- Teljesíti a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adat megismerése tárgyában 

előterjesztett kérelmeket. 

 

2.3.5.  Informatikai Osztály vezetője 

- a közzététel technikai folyamatában felelős a részére az adatvédelmi megbízott által 

megküldött adattartalom adatközlő részére történő továbbításáért, 

- köteles elvégezni a Rendelet  7. §-a szerint az adatvédelmi megbízott által 

elektronikus úton megküldött, közzétételi, helyesbítési, frissítési és eltávolítási 

kezdeményezések megtételének naplózását. 

 

2.4. A kormánymegbízott nyilvános megjelenésével, illetőleg a Kormányhivatal szakmai 

tevékenységével összefüggő sajtóhírek közzétételéért a fenti szabályoktól eltérően a 

Kormánymegbízotti Kabinet (Kabinet) felelős. A Kabinet e feladatai teljesítése érdekében 

közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Hivatal honlapjához, a közzétételi cselekmények 

megtételéért közvetlenül felel. 

 

2.5. A Kormányhivatal közzétételi kötelezettsége teljesítése keretében közzétételre, frissítésre, 

helyesbítésre és törlésre – a 2.3. pontban foglaltak kivételével - kizárólag az adatvédelmi 

megbízott által az Informatikai Osztály részére elektronikus úton megküldött adattartalom 

kerülhet. Az adatvédelmi megbízott a közzétételi folyamatban kizárólag a fentebb 
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meghatározott személyek részéről fogad adatszolgáltatást, tájékoztatást. A közzététel 

tekintetében meghatározott szolgálati út megtartása szigorú felelőssége valamennyi 

résztvevőnek. 

 

2.6. A hatósági döntések hirdetményi úton történő közléséhez kapcsolódó közzététel esetén a 

Kormányhivatal honlapjára elhelyezésre kerülő hirdetményt a kiadmányozó szervezeti 

egységek közvetlenül küldik meg az Informatikai Osztály részére. 
 
 

3. Közérdekű adatok megismerése iránti igények intézésének rendjéről  
 

3.1. A szabályozás rendelkezéseit – a Ket. illetve a Csvhtv. hatálya alá tartozó konkrét (hatósági, 

közérdekű kérelem, panasz és közérdekű bejelentés) ügyek kivételével – a Kormányhivatal 

kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények esetében kell 

alkalmazni.  

 

3.2. A közérdekű adatok igénylésének szabályairól a Kormányhivatal honlapján rövid, közérthető 

tájékoztatást kell közzétenni, amelynek felelőse az adatvédelmi megbízott. 

 

3.3. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek esetében általánosan a 

kormánymegbízott, az adatfelelősök feladatkörén belül az adott közérdekű adattal 

rendelkező, vagy a kormánymegbízott által kijelölt szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője jogosult eljárni. 

 

3.4. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
4. Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések 

 

4.1. Közérdekű adat megismerésére irányuló igényt nyújthat be bármely természetes személy, 

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: ügyfél) 

függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját felhasználásra, vagy más személy, 

szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az igényt személyesen szóban, vagy 

írásban is elő lehet terjeszteni. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, 

ha  

- az igénylő szóban kéri a választ, illetve  

- az számára kielégítő és az igényelt adat a Kormányhivatal honlapján vagy más 

módon jogszerűen már nyilvánosságra került.  

- Az igény a Kormányhivatal szervezeti egységeinek hatáskörére, eljárására, az 

alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető. 
 

4.2. Közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmet írásban a kormánymegbízottnak 

címzett, a Hivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére megküldött beadványban lehet 

előterjeszteni, szóban a Jogi és Koordinációs Főosztályon ügyfélfogadási időben. A szóban 

előterjesztett kérelmekről a Főosztály jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

4.3. Amennyiben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmét a jogosult a Kormányhivatal 

más szervezeti egységénél terjeszti elő, a szervezeti egység haladéktalanul tájékoztatja a 

kérelmezőt az igény előterjesztésének módjáról. 
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4.4. A Jogi és Koordinációs Főosztály a kérelem beérkezését követően haladéktalanul 

gondoskodik annak az adatfelelős részére történő továbbításáról. 
 

4.5. Az ügyfél igényét az eljárás teljes tartama alatt bármikor visszavonhatja, a Kormányhivatal 

azonban jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését kérni.  

 

4.6. Az írásban – a Szabályzat 7. sz. melléklete szerint - benyújtott igényben az alábbi adatokat 

kell megjelölni:  

- az ügyfél neve és levelezési címe; 

- napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); 

- az igényelt adatok pontos meghatározása; 

- nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, 

vagy másolatok készítését igényli;  

- másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen, postai úton, telefaxon 

vagy elektronikus levélben). 

 

4.7. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban 

kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított 

költségtérítés megfizetéséhez szükséges. 

 
5. Eljárási határidők 

 

5.1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének a Kormányhivatal az igény 

beérkezését követően a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

 

5.2. Ha az adatigénylés nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, e határidő egy 

alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az adatfelelős igény beérkezését 

követő 8 napon belül tájékoztatni kell.  

 

5.3. Amennyiben az ügyfél az adatot tartalmazó dokumentumról másolatot igényel és ez jelentős 

terjedelmű, az igényt a meghatározott költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. E bekezdés rendelkezésével összefüggésben az ügyfelet az igény beérkezését 

követő 8 napon belül az adatfelelős tájékoztatja 

- arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős 

terjedelmű-e, 

- a költségtérítés mértékéről, 

- az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről. 

 

5.4. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, az adatfelelős 8 napon 

belül írásban vagy elektronikus úton értesíti az igénylőt. A döntés kiadmányozása 

tekintetében jelen Szabályzat II. rész 7.8. pontjának rendelkezései irányadók.  
 

6. Az igény vizsgálata  
 

6.1. Az adatfelelős köteles ellenőrizni, hogy az ügyfél az igény kérelmét a teljesíthetőség 

szempontjából megfelelően terjesztette-e elő. Az ellenőrzés során azt is vizsgálni kell, hogy 

- a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható-e; 

- az adatok ténylegesen a Kormányhivatal kezelésében vannak-e; 
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- az ügyfél igényel-e másolatot az adatot tartalmazó dokumentumról. 

 

6.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez 

szükséges adatokat – ideértve azt az esetet is, ha az ügyfél a megismerni kívánt adatot nem 

tudja pontosan megjelölni – az adatfelelős haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel 

és (a tőle elvárható módon és mértékben) segítséget nyújt a formailag megfelelő igény 

benyújtásához, illetve a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározásához. 

 

6.3. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás későbbi szakaszában megállapításra kerül, hogy 

az igényben szereplő adat, vagy annak egy része nem a Kormányhivatal kezelésében van, 

az igényt vagy annak egy részét – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul meg 

kell küldeni az adattal rendelkező szervhez. Amennyiben az adat szolgáltatásáért felelős 

szerv nem azonosítható be, az ügyfelet az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni. 

 

6.4. Amennyiben az adatfelelős azt állapítja meg, hogy az ügyfél által igényelt adatok nem 

hozhatóak nyilvánosságra, úgy e döntéséről, és annak okairól, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségről az ügyfelet írásban postai úton, ha az ügyfél elektronikus levelezési címét 

közölte e-mailen is értesíti. 

 

6.5. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

 

6.6. Ha az ügyfél igényében az adatokat tartalmazó dokumentumról papíralapú másolatot kér, az 

adatfelelős haladéktalanul tájékoztatja a Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztályát, amely a Kormányhivatal önköltségszámításának rendjére vonatkozó belső 

szabályzatában foglaltak figyelembevételével 2 munkanapon belül előzetes díjkalkulációt 

készít a másolat elkészítésének díjáról. Az elektronikus formában rendelkezésre álló 

közérdekű adatokról a Kormányhivatal térítésmentesen biztosítja írásvédett másolat 

készítését, amennyiben a továbbítást az ügyfél elektronikus úton kéri. 

 

6.7. Az adatfelelős a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által összeállított költségkalkuláció 

ismeretében a Szabályzat 8. sz. melléklete szerint, írásban haladéktalanul, a 5. pont 5.2. 

pontja esetén 8 napon belül, tájékoztatja az ügyfelet a kérelem teljesíthetőségének 

feltételeiről és a várható költségekről. 

 

6.8. Másolatkészítési igény esetén a tájékoztatás kizárólag a megállapított költségtérítés ügyfél 

által történő megfizetését követően teljesíthető. 

 

6.9. Ha az igény teljesítéséhez – a Kormányhivatal kezelésében lévő adatok alapulvételével – új 

adat előállítása szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok bizonyos 

adatainak kigyűjtése, statisztikák, elemzések elkészítése), a kijelölt ügyintéző – az érintett 

szakterületek szükségszerinti bevonásával – megvizsgálja az igény teljesíthetőségét. A 

teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek kalkulációjára és tájékoztatásra az 6.6. 

pontban foglaltak az irányadók. Amennyiben az ügyfél a közölt feltételeket elfogadja, a 

további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az 

ellenszolgáltatás mértékét) az ügyféllel ezen a módon létrejött megállapodás az irányadó. 
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7. Az adatok átadása 

 

7.1. Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve 

módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot már korábban nyilvánosságra hozták, az igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  

 

7.2. Az igény teljesíthetősége esetén a teljesítést végző szervezeti egység a nyilvánosságra 

hozható adatokat, illetve az ezekről készített másolatokat papíralapú vagy elektronikus 

adathordozóra rögzített (floppy, CD, DVD) bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.  

 

7.3. Ha az ügyfél az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az adatfelelős 

időpont egyeztetése céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.  

 

7.4. Amennyiben az ügyfél az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három 

alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem 

kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre az ügyfél 

figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni.  

 

7.5. Az adatfelelős a dokumentumok bemutatásáról, illetve az önköltségszámításának rendjére 

vonatkozó belső szabályzatban foglaltak figyelembevételével, a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály díjkalkulációja alapján az esetlegesen felmerült költségekről írásbeli döntést hoz, 

amelyet az adatfelelős vezetője ír alá. 

 

7.6. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő ügyfélnek az adatfelelős ügyintézője 

átadja a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, 

hogy az ügyirat előadói ívén aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó 

dokumentumok átadásra kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok 

tanulmányozását az ügyfél nem kezdheti meg.  

 

7.7. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell 

biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az azzal megbízott ügyintéző 

köteles végig jelen lenni, továbbá az ügyfél kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, 

illetve változatlanságára felügyelni.  

 

7.8. Az ügyfél jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok 

készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen, 

postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) a jelen lévő ügyintézőnek jelezheti. Az ügyfél 

nyilatkozatát az ügyirat előadói ívén szükséges rögzíteni, és aláíratni.  
 

7.9. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az ügyfél másolatok készítését 

igényelte, az elkészített másolatokat (az ügyfél választásának megfelelően)  

- a személyes megjelenés előre megállapított időpontjában át kell adni;  

- postai úton, utánvétellel kell megküldeni; 

- telefax útján kell megküldeni; 

- papíralapú vagy elektronikusan rendelkezésre álló adatokról készített írásvédett 

másolatot elektronikus levélben kell megküldeni. 
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7.10. A másolatok átadásának elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az 

előzőekben megállapított rendelkezések irányadók.  

 

7.11. Amennyiben az ügyfél az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három 

alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon 

belül nem kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített másolatokat 

részére postai úton kell megküldeni.  

 

7.12. Postai úton történő teljesítés esetén a másolatokat utánvétellel kell az ügyfélnek 

megküldeni, és a visszaérkezett igazoló szelvényt az ügy irataihoz csatolni.  
 

8. Az eljárás lezárását követő intézkedések 

 

8.1. Az igényben megjelölt adatok bemutatását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét 

megállapító, valamint az ügyfél igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető 

intézkedés kiadását követően az eljárás befejeződik. Az ügyirat a Kormányhivatal 

iratkezelésre vonatkozó általános szabályai szerint irattározásra, illetve a más szervezeti 

egységek által megküldött dokumentumok visszaküldésre kerülnek. 

 

8.2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály intézkedik a teljesítéssel kapcsolatban felmerült, és 

az ügyféllel közölt, de az eljárás során meg nem fizetett költségek megtérítése, beszedése 

érdekében. 

 

8.3. Közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem elintézését követően a kérelmet teljesítő 

adatfelelős haladéktalanul köteles a Szabályzat 5. sz. melléklete szerinti adatokat bejelenteni 

az illetékes belső adatvédelmi felelős részére. 

 

8.4. Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében: 

 

8.4.1. A Kormányhivatal és szervezeti egységei feladat- és hatáskörébe tartozó döntés 

meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását 

szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok 

megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő 

közérdek súlyának mérlegelésével – a kormánymegbízott, a járási hivatalvezető, illetve 

a főosztályok vezetői engedélyezheti. A megismerésére irányuló igényt a közérdekű 

adatokra vonatkozó általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell 

adni a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, a kérelem 

előterjesztésének indokait, továbbá nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok 

számáról. 

 

8.4.2.  Az eljárás befejezését követő intézkedésekre az általános szabályok vonatkoznak.  
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IV.  AZ AD ATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ  NYILVÁNT ART ÁSI  ÉS 

ADATSZOLGÁLT AT ÁSI FELADATOK 

 

A Kormányhivatalban Egységes Belső Adatvédelmi Nyilvántartásban kerülnek rögzítésre az 

adatkezeléssel összefüggésben jogszabályok által meghatározott nyilvántartási feladatok. 

 
1. Az Egységes Belső Adatvédelmi Nyilvántartás részei 

 

1.1. Személyi Nyilvántartás (Szabályzat 2. sz. melléklete) 

Az adatvédelmi tevékenységben érintett személyek (adatvédelmi felelősök, adatvédelmi 

megbízott) nyilvántartása. 

 

1.2. Adattovábbítási Nyilvántartás (Szabályzat 3. sz. melléklete) 

Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a 

kormányhivatal főosztályi, valamint járási hivatal szintjén vezetett nyilvántartás, amely 

tartalmazza a Kormányhivatal által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 

adatokat. 

Elektronikus adatállomány esetén az adattovábbítás fentebb meghatározott tartalom szerinti 

naplózását programtechnikailag kell biztosítani, a technikai és költségvetési lehetőségek 

függvényében. Amennyiben az adattovábbítás naplózása nem lehetséges, a nyilvántartás 

vezetését manuális módon, a 3. sz. melléklet szerint kell biztosítani. 

 

1.3. Személyes Adatok Kezelésének Nyilvántartása (Szabályzat 4. sz. melléklete) 

A kományhivatal főosztályai, járási hivatalai szintjén tartalmazza a személyes adat kezelése, 

helyesbítése, törlése vagy zárolása tárgyában előterjesztett kérelmek adatait. 

 

1.4. Közérdekű adat megismerése iránt előterjesztett kérelmek nyilvántartása (Szabályzat 

5. sz. melléklete) 

A kományhivatal főosztályai, járási hivatalai szintjén tartalmazza a közérdekű adat 

megismerése tárgyában előterjesztett kérelmek adatait. 

 

1.5. Közérdekből nyilvános adat megismerése iránt előterjesztett kérelmek nyilvántartása 

(Szabályzat 6. sz. melléklete) 

A kományhivatal főosztályai, járási hivatalai szintjén tartalmazza a közérdekből nyilvános adat 

megismerése tárgyában előterjesztett kérelmek adatait. 

 

A fenti nyilvántartások folyamatos vezetése a Szabályzatban foglaltak szerint az adatvédelmi 

megbízott, valamint a belső adatvédelmi felelősök feladata. A nyilvántartások vezetése év közben 

elektronikus alapon történik, a tárgyévet követő év január 15-ig a tárgyévi nyilvántartást nyomtatott és 

az adatfelelős vezetője által aláírt formában meg kell küldeni az adatvédelmi megbízott részére. Az 

Egységes Belső Adatvédelmi Nyilvántartást az adatvédelmi megbízott kezeli. 

  
2. Adatszolgáltatási feladatok 

 

2.1. Az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján a Kormányhivatal évente köteles tájékoztatni a 

Hatóságot 
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- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljesített kérelmek számáról; 

- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek számáról; 

- a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek számáról és 

indokáról 

- a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek számáról és 

indokáról. 

 

2.2. A jelentés elkészítése érdekében a belső adatvédelmi felelősök minden év január 15-ig 

elküldik a hozzájuk tartozó szervezeti egység előző évi adatait az adatvédelmi megbízottnak. 

Az adatokat az adatvédelmi megbízott összesíti és küldi meg az Hatóság részére minden év 

január 31-ig. 
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V. A KORM ÁNYHIVATALI  DOLGOZÓK SZEMÉLYES ADAT AINAK VÉDELME 

 
1. Pénzügyi kifizetések szabályai  

 

1.1. A rendszeres járandóságok (illetmény) átutalással kerülnek kifizetésre a kormánytisztviselő 

által – pénzintézetnél - nyitott folyószámlára. A számfejtett tételekről készített értesítőt zártan, 

a dolgozó veheti át. A rendkívüli juttatások kifizetése történhet készpénzes kifizetéssel is a 

pénztárban, amely során személyre szóló jegyzéken kell igazoltatni az összeg átvételét.  

 

1.2. Kormányhivatal pénzügyi dolgozói, valamint mindazok, akik munkájuk során a dolgozók 

juttatásaival kapcsolatos adatokat ismernek meg, kötelesek a megismert információkat a 

szolgálati titokra vonatkozó szabályok szerint kezelni. 

 
2. Az Internet használat, illetve az elektronikus levelezés ellenőrzése (a személyes e-mail 

címek használata) 

 

A fentiekről a Kormányhivatal Informatikai, illetve Informatikai Biztonsági Szabályzata rendelkezik. 

 
3. A kormányhivatali telefonvonalak ellenőrzése 

 

3.1. A hívásrészletezés útján történő ellenőrzés csak a telefonkészülékek kormányhivatali hívás 

kezdeményezésére használt menüpontjáról indított hívások esetében megengedett. Csak 

kimenő hívás ellenőrizhető. 

 

3.2. A Kormányhivatal abban az esetben jogosult a vezetékes telefonról kezdeményezett 

beszélgetés hívásrészletezővel történő ellenőrzésére, ha a készülékről a mellékállomásra 

vonatkozóan a Kormányhivatal telekommunikációs szabályzatában meghatározott 

keretösszeget jelentősen meghaladó összegben folytattak beszélgetést. Az ellenőrzésről az 

érintettet tájékoztatni kell. Nem kérhető hívásrészletezés, amennyiben a dolgozó a 

keretösszeg feletti költségek megfizetését önként vállalja. 

 

3.3. A kormánytisztviselő kérésére a kormányhivatal köteles kiadni a saját mellékének teljes 

híváslistáját. 

 

3.4. Az ellenőrzésre az informatikai osztályvezető által kijelölt ügyintéző jogosult. Az ellenőrzést 

végzőt, a tudomására jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség, valamint fegyelmi, 

polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli. 

 
4. A postai küldeményekre vonatkozó szabályok 

 

A Kormányhivatal, az érintett hozzájárulása nélkül csak abban az esetben ismerheti meg a 

dolgozó nevére érkező postai küldemény tartalmát, ha a címzésen a Kormányhivatal 

megnevezése is szerepel. Más esetben, valamint az „s.k. felbontásra” megjelölésű küldeményt 

kizárólag a címzett bonthatja fel. 

 
5. Vizuális térfigyelő rendszer üzemeltetésének szabályai 
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5.1. Amennyiben a Kormányhivatal elhelyezése részben vagy egészben nem saját tulajdonában 

álló ilyen rendszerrel felszerelt épületekben biztosított, úgy köteles meggyőződni arról, hogy 

a térfigyelő rendszer működtetése a jogszabályi követelményeket kielégíti-e. 

 

5.2. A kamerák felállításáról az épületben dolgozókat, valamint az épület területére belépőket, 

előzetesen tájékoztatni kell. 

 

5.3. Az érintetteknek joguk van megtekinteni a róluk készült felvételeket, és kérhetik azok törlését 

is. 
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VI .  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A szabályzat mellékletei 

 

1. sz. melléklet: Megismerési záradék 

2. sz. melléklet: Személyi nyilvántartás 

3. sz. melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás 

4. sz. melléklet: Személyes adatok kezelésének nyilvántartása 

5. sz. melléklet: Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek nyilvántartása 

6. sz. melléklet: Közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelmek nyilvántartása 

7. sz. melléklet: Adatigénylő lap 

8. sz. melléklet: Ügyfél tájékoztatása költségtérítés mértékéről 

9. sz. melléklet: Általános közzétételi lista 
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1. számú melléklet 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott 

31/2015. számú utasításához 

 

Megismerési záradék 

 

Sorszám Szervezeti egység Dolgozó neve Megismerés 

dátuma 

Dolgozó 

aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, illetve 

munkavállaló megismerte. 

 

 

        ……………………………… 

szervezeti egység vezetője 



2. sz. melléklet 
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SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁS 
 

Feladatkör Név Szervezeti egység Beosztás Telefon E-mail 

Adatvédelmi megbízott      

Belső adatvédelmi felelős  Kormánymegbízotti Kabinet    

  Védelmi Bizottság Titkársága    

  Belső Ellenőrzési Osztály    

  
Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
   

  
Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály 
   

  
Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 
Főosztály 

   

  Népegészségügyi Főosztály    

  
Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály 
   

  Foglalkoztatási Főosztály    

  
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 
   

  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály 
   

  
Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály 
   

  Jogi és Koordinációs Főosztály    

  Cigándi Járási Hivatal    



2. sz. melléklet 
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  Edelényi Járási Hivatal    

  Encsi Járási Hivatal    

  Gönci Járási Hivatal    

  Kazincbarcikai Járási Hivatal    

  Mezőcsáti Járási Hivatal    

  Mezőkövesdi Járási Hivatal    

  Miskolci Járási Hivatal    

  Ózdi Járási Hivatal    

  Putnoki Járási Hivatal    

  Sárospataki Járási Hivatal    

  Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal    

  Szerencsi Járási Hivatal    

  Szikszói Járási Hivatal    

  Tiszaújvárosi Járási Hivatal    

  Tokaji Járási Hivatal    

 
Miskolc, 2015. …………………….   

Demeter Ervin 

kormánymegbízott 



3. sz. melléklet 

 

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS 

 
 

 

Ssz. 

 

 

Adattovábbítás tárgya 

 

Címzett 

 

Adattovábbítás 

időpontja – kimenő 

irat iktatószáma 

 

 

Továbbított 

személyes  

adatok köre 

 

Adattovábbítást 

végző szervezeti 

egység 

 

Adattovábbítás 

jogalapja 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
Kelt 

 
  

 Adatvédelmi felelős aláírása Adatvédelmi felelős vezetőjének aláírása 
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SZEMÉLYES ADAROK KEZELÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

 
 

# 

 

 

Kérelem tárgya 

 (tájékoztatáskérés, helyesbítés, törlés, 

zárolás, tiltakozás) 

 

Az ügyben eljáró szervezeti 

egység 

 

Ügy iktatószáma 

 

 

Döntés tartalma 

 

Bejelentés/Elintézés 

dátuma 

      

      

      

      

      

      

 

 
Kelt 

 
  

 Adatvédelmi felelős aláírása Adatvédelmi felelős vezetőjének aláírása 
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KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

 
 

# 

 

 

Igényelt közérdekű 

adatok megnevezése 

 

Igénylő 

(természetes 

személy/jogi 

személy) 

 

Az ügyben eljáró 

szervezeti egység 

 

Ügy 

iktatószáma 

 

 

Döntés tartalma 

 

Teljesítés módja 

(szóban/telefonon/írásban/másolat) 

 

Bejelentés/Elintézés 

dátuma 

        

        

        

        

        

        

        

 

 
Kelt 

 
  

 Adatvédelmi felelős aláírása Adatvédelmi felelős vezetőjének aláírása 
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KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK NYILVÁNTARTÁSA 
 

 

 

# 

 

 

Igényelt közérdekű 

adatok megnevezése 

 

Igénylő 

(természetes 

személy/jogi 

személy) 

 

Az ügyben eljáró 

szervezeti egység 

 

Ügy 

iktatószáma 

 

 

Döntés tartalma 

 

Teljesítés módja 

(szóban/telefonon/írásban/másolat) 

 

Bejelentés/Elintézés 

dátuma 

        

        

        

        

        

 

 

Kelt 
 

  

 Adatvédelmi felelős aláírása Adatvédelmi felelős vezetőjének aláírása 
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ADATIGÉNYLŐ LAP 

közérdekű adatok megismerésére 

 

Az igénylő magánszemély / jogi személy vagy más jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében 

eljáró neve: 

 

Levelezési címe: 

 

Számlázási cím: 

 

Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím): 

 

Az igényelt közérdekű adatok meghatározása: 

 

 

Az adatokról másolat készítését (kérem a megfelelő választ megjelölni): 

- Igénylem � 

- Nem igénylem � 

Az elkészített másolatokat (kérem a megfelelő választ aláhúzni, és a kapcsolattartáshoz szükséges információval 

kiegészíteni): 

Személyes átvétel / postai úton / faxon / e-mailútján kérem teljesíteni  

Tudomásul veszem, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az adatigénylés visszavonása esetén is 

jogosult a keletkezett költségeit igényelni. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

 …………………………………….. 

 Aláírás 



8. sz. melléklet 

 
………………………………….. Főosztály 

3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: (36-46) 512 900 Fax: (36-46) 512 903  

 
Ügyiratszám: BO/…………./2015 Tárgy: tájékoztatás közérdekű adat megismerését érintő 

adatszolgáltatás költségéről 
  

Ügyfél neve 

 

Település 

Cím 

Irszám 

 

Tisztelt ……………………………! 

 

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 29. § (3) bekezdésének valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Önköltség-

számítási Szabályzatának rendelkezéseire, ezúton tájékoztatom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalhoz közérdekű adat megismerése tárgyában igényelt másolatok terjedelme … oldal, 

összeállításának díja ………,- Ft, amelyet jelen levelemhez mellékelten megküldött készpénz-átutalási 

megbízáson fizethet meg Hivatalunk részére. 

 

Tájékoztatom, hogy az igényelt másolatokat kizárólag a megállapított költségtérítés megfizetését 

követően tudjuk rendelkezésére bocsátani. Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben kérelme 

teljesítésére nem igényel másolatot az igényelt adatokról, azok megismerésére személyes megjelenése 

mellett lehetőséget biztosítunk Hivatalunkban. 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény teljesítéséhez megállapított költségtérítés 

összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A másolat készítéséért megállapított 

költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat. 

A pert a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítani. Ha a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi 

vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő 

jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása 

eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. 

 

Miskolc, ………………………….. 

 

 Demeter Ervin kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

…………………………………………………….…. 

főosztályvezető 
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ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

(az Info. tv. 1. számú melléklete alapján) 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Adat Frissítés Megőrzés 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek 
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek 
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme) 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége 
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek 
megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével 
működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, 
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, 
képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, 
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 
alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, 
a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító 
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának 
elérhetősége, működési engedélye 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó 
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági 
döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek 
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

Adat Frissítés Megőrzés 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési 
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
hatályos és teljes szövege 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben 
ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen 
eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez 
szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási 
szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást 
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az 
ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető 
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz 
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető 
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből 
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő 
díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve 
nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, 
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves 
adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a 
közfeladatot ellátó szerv által  
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a 
hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a 
hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés 
mértéke 

Negyedévente Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok 
eredményei és indokolásuk 

Folyamatosan Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 
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A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos 
vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

A vizsgálatról szóló 
jelentés 
megismerését 
követően 
haladéktalanul 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, 
az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, 
az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy 
neve 

Negyedévente Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon 
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Negyedévente Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 
adott szervre vonatkozó adatai 

Negyedévente Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, 
amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Negyedévente Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok 
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat 
követően azonnal 

Az előző állapot 
törlendő 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok 
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető 
közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok 
újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító 
megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság 
időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges 
elemeinek megjelölése 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző állapot 
törlendő 
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III. Gazdálkodási adatok 

Adat Frissítés Megőrzés 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti 
beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 

A változásokat 
követően azonnal 

A közzétételt követő 10 
évig 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, 
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 
fajtája és mértéke összesítve 

Negyedévente A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló 
törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek 
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a 
költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett 
lemond 

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt követő 5 
évig 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz 
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot 
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, 
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra 
vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő 
felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a 
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő 
beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános 
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes 
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb 
összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél 
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az 
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy 
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani 

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt követő 5 
évig 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok 
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített 
emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Negyedévente A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így 
különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és 
munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, 
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő 
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal 
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

Negyedévente A külön jogszabályban 
meghatározott ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az 
azokra vonatkozó szerződések 

Negyedévente Legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok 
elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

Negyedévente Legalább 1 évig 
archívumban tartásával 

 


