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Budapest Főváros Kormányhivatala adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat 

megismerésére vonatkozó Szabályzata 

I. Általános rendelkezések 

1. A Szabályzat célja, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)  

tevékenysége során a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő, az Alaptörvény 6. cikkének (2) bekezdése szerinti 

információs önrendelkezési és információszabadságra vonatkozó jog érvényesülésének 

biztosítása, illetve a Kormányhivatal által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának 

megakadályozása érdekében meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat és gondoskodjon azok érvényesítéséről, továbbá az 

Infotv. 30. § (6) bekezdésében, illetve 35. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 

meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények, és a közzétételi listákon 

szereplő közérdekű adatok kötelező közzététele teljesítésének rendjét. 

2. A Szabályzat szervezeti hatálya kiterjed a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységére.  

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szervezeti egységek kezelésében lévő valamennyi 

személyes, különleges, közérdekű és közérdekből nyilvános adatra, a velük végzett adatkezelési 

műveletek teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint 

megjelenési formájuktól függetlenül. 

4. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalban foglalkoztatott valamennyi 

kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre és munkavállalóra továbbá azon személyekre, 

akik – munkatapasztalat-szerzési, kutatási vagy képzési célból – szakmai gyakorlatukat a 

Kormányhivatal valamely szervezeti egységénél töltik (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 

5. A Kormányhivatal adatkezelési tevékenységében állandó vagy eseti jelleggel résztvevő vagy 

abban közreműködő, a Kormányhivatal érdekkörében adatfeldolgozóként vagy közös 

adatkezelőként eljáró természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel kötendő szerződésekben, megállapodásokban érvényesíteni kell a személyes 

adatok kezelésére vonatkozóan Szabályzatban meghatározott követelményeket. 

6. A Szabályzat alkalmazásában: 

a. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható;  

b. adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 3. „az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése 

jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

c. „nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;  
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d. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

e. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

f. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 

harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 

vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 

hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak; 

g. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

h. az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez;  

i. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

j. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett 

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;  

k. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 

lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az 

arckép vagy a daktiloszkópiai adat;  

l. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes 
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II. Az adatvédelem szervezeti rendszere, felelősségi szabályok 

7. A Kormányhivatal a személyes adatok megfelelő védelme érdekében az alábbi feladatköröket 

nevesíti 

a. adatvédelmi tisztviselő 

b. adatgazda 

c. informatikai biztonsági felelős 

8. Az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenység jogszerűségének, valamint az érintetti jogok 

érvényesülésének biztosítása érdekében a Kormánymegbízott adatvédelmi tisztviselőt nevez ki. 

Az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről a foglalkoztatottakat és az érintetteket 

tájékoztatni kell, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) nyilvántartásába is be kell jelenteni. Az adatvédelmi tisztviselő más 

feladatokat is elláthat. A Kormánymegbízott biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon 

összeférhetetlenség. A Kormányhivatal köteles bevonni az adatvédelmi tisztviselőt a személyes 

adatok kezelését érintő döntések, így különösen az adatvédelmet érintő szabályzatok, 

szerződések, együttműködési megállapodások és adatkezelésekre vonatkozó más döntések 

előkészítésébe és kidolgozásába. 

9. Az adatvédelmi tisztviselő  

a. a GDPR 38. cikk (3) bekezdése alapján feladatai ellátásával kapcsolatban utasítást nem 

kaphat,  

b. közvetlenül a Kormánymegbízottnak tartozik felelősséggel, 

c. ellenőrzési jogköre az adatvédelem tekintetében a Kormányhivatal valamennyi szervezeti 

egységére kiterjed. 

10. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

a. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában 

b. eljár az érintettek személyes adatainak kezelésére, és jogaik gyakorlására vonatkozó 

valamennyi megkereséssel kapcsolatosan 

c. tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 

adatkezelést végző munkatársak részére az adatvédelmi rendelkezések szerinti 

kötelezettségeikkel kapcsolatban 

d. ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzat előírásainak és 

az adatbiztonsági követelményeknek a teljesülését 

e. a szervezeti egységeknél adatvédelmi oktatást tart 

f. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés esetén annak 

megszüntetésére ajánlást fogalmaz meg 

g. tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tárgyú jogszabályváltozásokról 

h. elkészíti és aktualizálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot 

i. tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a 

hatásvizsgálat elvégzését 
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j. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben meghatározott 

előzetes 

k. konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott 

esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele 

l. vezeti az adatkezelési nyilvántartást 

m. vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását. 

11. Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel 

végzi. A Kormányhivatallal foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek a személyes adataik 

kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a hivatali út betartása 

nélkül, közvetlenül fordulhatnak az adatvédelmi tisztviselőhöz. 

12. Az adatgazda a Kormányhivatal azon önálló szervezeti egysége, amely feladatainak ellátása 

során személyes adatot kezel. Az adatgazda feladatállatása során kezelt személyes adatokra 

vonatkozóan gondoskodik az adatvédelmi szabályok megtartásáról.  

13. A kormánymegbízott felelős a személyes adatok védelméért és a Kormányhivatal 

tevékenységére vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi előírások 

érvényesítéséért. A kormánymegbízott e feladatát a közvetlen irányítása alatt álló önálló, 

feladatkörű adatvédelmi tisztviselő útján látja el. 

14. A kormánymegbízott az adatvédelmi tisztviselő által folyamatba építve vizsgálja az Infotv. és a 

GDPR végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését. A vizsgálat eredményéről az 

adatvédelmi tisztviselő évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít a 

kormánymegbízott részére.  

15. Az egyes szervezeti egységek vezetői 

a. felelősek azért, hogy az irányításuk alatt álló szervezeti egységeknél az adatkezelés a 

jogszabályokban és a Szabályzatban meghatározottak szerint történjen, 

b.  gondoskodnak a külső szervektől, személyektől érkező, az adott szervezeti egység 

feladatkörébe tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos 

megkeresések teljesítéséről, e körben egyeztetnek az adatvédelmi tisztviselővel, 

c.  felelősek azért, hogy az irányításuk vagy vezetésük alatt álló szervezeti egység által 

végzett adatkezelések során az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások maradéktalanul 

teljesüljenek.  

16. A Kormányhivatal foglalkoztatottja 

a. feladatkörén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, 

továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos dokumentálásáért, 

b. szükség esetén előzetesen egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok 

kezelését érintő ügyekben, 

c. kezeli és megőrzi a feladata, illetve feladatköre ellátása során birtokába került adatokat, 

d. köteles a GDPR, az Infotv. és az egyéb jogszabályok adatkezeléssel kapcsolatos 

rendelkezéseit, valamint a Szabályzat adatvédelmi előírásait megismerni és maradéktalanul 

betartani. 
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III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek és az adatkezelés szabályai 

17. A Kormányhivatal által végzett adatkezelés során az alábbi adatvédelmi alapelveknek kell 

érvényesülniük:  

18. A személyes adatok 

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem 

kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”); 

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 

figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

19. A Kormányhivatal felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

20. A Kormányhivatal a személyes adatok kezelését 

a. a szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- és 

hatásköreinek, illetve 

b. a szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási 

feladatainak (a továbbiakban: funkcionális működéssel kapcsolatos feladatok) ellátása 

során végzi. 

21. A személyes adat akkor kezelhető jogszerűen, ha 

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) 

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); 

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); 
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d.  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont); 

e.  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pont); 

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

22. A Kormányhivatal valamennyi adatkezelésének jogalapja – összhangban a GDPR 6. cikk (3) 

bekezdésében és a Kormányhivatal tevékenységére vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal – a 

Kormányhivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatok 

ellátása. A személyes adatok Kormányhivatal által történő kötelező nyilvántartását igénylő 

személyes adatkezelést a Kormányhivatal közvetlen (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) jogalap alapján végzi. 

23. Amennyiben a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

történik (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez) a Kormányhivatalnak képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az 

érintett hozzájárulása 

a. önkéntes, 

b. konkrét, 

c. megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

d. egyértelmű kinyilvánítása 

amellyel az érintett beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

24. A Kormányhivatal hatósági eljárásai során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 27. § (1) bekezdése szerint jogosult az ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó 

törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a 

tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és 

kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás 

tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez 

hozzájárulást adott. A különleges kategóriába tartozó személyes adat csak a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésében megadott valamely feltétel teljesülése esetén kezelhető. 

25. Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad kezelni, 

amelyek az ügy szempontjából elengedhetetlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott 

ügy intézése, vagy jogszabályban meghatározott cél érdekében szabad felhasználni, más 

eljárásokkal, illetve adatokkal nem kapcsolhatók össze. 
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26. Az ügyirat részét nem képező, de az eljárás során rögzítésre került személyes és különleges 

adatokat további felhasználásuk megakadályozása érdekében azonosításra alkalmatlanná kell 

tenni. A hibás vagy egyéb okból feleslegessé vált adatokat tartalmazó példányokat azonosításra 

és további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni. 

27. Az ügyiratokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról 

szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás, illetve a Kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról 

szóló 28/2018. (V. 25.) számú kormánymegbízotti utasításban előírtak szerint kell kezelni.  

28. Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ezáltal 

mások jogai ne sérülhessenek, ennek megfelelően a más személyre vonatkozó személyes 

adatokat ki kell takarni (anonimizálni) vagy egyéb módon felismerhetetlenné kell tenni. Ugyanígy 

szükséges eljárni a másolat, kivonat készítésekor is. 

29. A Kormányhivatal azon esetekben, ahol a döntésével kapcsolatos adatokat más szerv által 

vezetett nyilvántartásban rögzíti, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/H § (2) bekezdése alapján 

adatkezelőnek minősül.  

30. A Kormányhivatal és a nyilvántartást vezető szerv közötti adatkezeléssel összefüggő felelősség 

megosztása, amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik a következő 

a. A GDPR 24. és 25. cikkében meghatározottak teljesítéséről a nyilvántartást vezető szerv 

gondoskodik. 

b. A Kormányhivatal az e fejezet hatálya alá tartozó adatkezeléseknél figyelembe veszi a 

nyilvántartást vezető szerv által kiadott adatkezelési szabályzat rá vonatkozó részeit, 

adatkezelési szabályzatnak minősül a nyilvántartás kezeléséhez biztosított kezelési 

dokumentáció (felhasználói kézikönyv stb.). 

c. Az érintett fél hozzáférési, helyesbítési jogát a Kormányhivatalnál is gyakorolhatja. Az erre 

vonatkozó kérelmét az adatfelelős szervezeti egységnél terjesztheti elő, amely a 

nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügytípusra előírt 

ügyintézési határidőn belül az adatvédelmi tisztviselőn keresztül azt megválaszolja. 

d. Tiltakozási joggal a közvetlen vagy közvetve jogszabályi előírás alapján vezetett általános 

közérdeket szolgáló nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatkezelés esetében az érintett nem 

élhet. 

e. Az általános tájékoztatási kötelezettség tekintetében Kormányhivatal az adatkezelés 

tényéről és a nyilvántartást ténylegesen vezető szerv megnevezéséről a honlapján 

tájékoztatást tesz közzé, ahol – amennyiben lehetséges – feltünteti a nyilvántartást vezető 

szerv GDPR szerinti részletes tájékoztatásának elérhetőségét is. 

f. A GDPR 30. cikkében előírt adatkezelési nyilvántartás vezetéséről, és az erre vonatkozó 

kérések megválaszolásáról a nyilvántartást vezető szerv gondoskodik. 

31. Az adattovábbítás adatkezelési műveletnek tekinthető, melyből következik, hogy adattovábbítás 

esetén is érvényesülnie kell a GDPR 5. cikkében rögzített alapelveknek.  

32. A Kormányhivatal szervezeti egysége az adattovábbítás feltételeinek meglétét minden egyes 

személyes adattal összefüggésben köteles ellenőrizni, így különösen azt, hogy az igényelt 

adatokra vonatkozóan az adatok kezelőjének minősül-e. 
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33. Adatvédelmi szempontból akkor tekinthető az adattovábbítás jogszerűnek, ha a személyes 

adatot kezelő szerv vagy személy jogosult annak továbbítására, az adattovábbítás címzettje 

(adatkérő) pedig rendelkezik az adat kezeléséhez szükséges jogalappal vagy az érintett írásos - 

a vonatkozó jogszabályi elvárásoknak megfelelő tartalmú - hozzájárulásával és az adatkérés 

célja mindezzel összhangban van. Az adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz kötöttség 

a jogszerűség együttes követelménye. 

34. Harmadik személy vagy szerv által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása - a törvényben 

kötelezően előírt adattovábbítás esetét kivéve - az adatkezelő szerv vezetőjének vagy az általa 

kijelölt vezetőnek a hatáskörébe tartozik, amellyel kapcsolatban kikérheti az adatvédelmi 

tisztviselő véleményét.  

35. Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza: 

a. az adatigénylés célját, jogalapját; 

b. a kért adatok körének pontos meghatározását; 

c. az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó 

adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérveket. 

36. Az adattovábbítás történhet kérelem alapján egyedi adatszolgáltatással, illetőleg - törvény ilyen 

tartalmú rendelkezése vagy erre vonatkozó megállapodás alapján - közvetlen hozzáférés 

biztosításával. 

37. A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatás esetén minden esetben meg kell győződni az 

adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén az adatvédelmi tisztviselő közreműködését kell kérni. 

Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja 

és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást 

minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható 

legyen.  

38. A szervezeti egységek más szerv és természetes személy részére adatot csak az adatigénylés 

jogalapját tartalmazó jogszabályban meghatározott módon és – a közérdekű adatigénylés 

kivételével – célhoz kötötten szolgáltathat. A közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, 

rendőrségtől, önkormányzattól érkezett megkeresésekre a megkeresésében foglalt határidőben – 

illetve határidő kijelölés hiányában – 15 napon belül kell adatot szolgáltatni.  

39. Hiányos adatkérés esetén a hiány pótlására kell felkérni az adatkérőt. Nem kell hiánypótlást 

kérni, amennyiben az adatkérés jogalapja, az adatszolgáltatás adattartalma e nélkül is 

megállapítható Amennyiben az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, vagy az igény 

elbírálásához szükséges információkat az igénylő a felkérést követően sem jelölte meg, az 

adattovábbítást meg kell tagadni Az adattovábbítás megtagadásáról – annak indokolásával 

együtt – írásban kell értesíteni az adatigénylőt. 

40. Az adattovábbítás feltételeit az adatot továbbító szervezeti egység vezetője köteles ellenőrizni.  

41. A Kormányhivatal szervezeti egységének érintett foglalkoztatottja a szervezeti egysége 

feladataihoz kapcsolódó egyes eljárások során az országos hatósági nyilvántartásokból vagy 

más célból kezelt adatbázisokból lekért vagy átvett, de az ügy szempontjából érdektelenné vált, 

vagy fel nem használt személyes adatok esetében köteles az ügyirat továbbítását, illetőleg 

irattárba helyezését megelőzően gondoskodni azok dokumentált törléséről, illetve 

megsemmisítéséről. 
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42. Az olyan elektronikus információs rendszernél, ahol az adatkezelés célja, az adatkezelést folytató 

személy azonosítása, valamint az adatoknak és az elvégzett műveleteknek a folyamatos és zárt 

rendszerben történő naplózása nem biztosított, a törvényi előírások teljesítése érdekében más 

módon - így különösen manuálisan vezetett lekérdezési napló vagy a nyilvántartásból történő 

lekérdezéshez alkalmazott információs rendszerben történő rögzítéssel - kell gondoskodni az 

adatkezelési művelet céljának dokumentálásáról. 

43. A közvetlen lekérdezést biztosító rendszert - a lekérdezés és a felhasználás jogszerűségének 

dokumentálása érdekében - úgy kell kialakítani, hogy: 

a. a személyes adatokhoz történő hozzáférés egyedi azonosító és jelszó megadásához 

kötötten történjen; 

b. a lekérdezés naplózása biztosított legyen; 

c. a hozzáférésre felhatalmazott munkatárs a lekérdezéskor a rendszer erre a célra kialakított 

állományában rögzíteni tudja az adatkérés céljára utaló adatot, így különösen az 

ügyszámot. 

IV. A foglalkoztatotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok kezelésének szabályai 

44. Foglalkoztatotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok kezelésére a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), annak végrehajtási rendeletei, továbbá a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadóak. A 

foglalkoztatotti jogviszonnyal kapcsolatos iratokat a Humánpolitikai Főosztály kezeli. A 

foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséért a Humánpolitikai 

Főosztály főosztályvezetője és foglalkoztatottja tartozik felelősséggel. 

45. A Humánpolitikai Főosztály munkatársa felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy  

a. a foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő személyes adatkezelés teljes folyamatában 

megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a Szabályzatban, foglaltaknak,  

b. a Kit. 179. § (1) bekezdése szerinti személyi anyagba való betekintés esetén a Kit. 175. § 

(3) bekezdésében meghatározott személyi kör betekintési jogosultsága  „Betekintési lapon” 

kerüljön dokumentálásra. 

46. A Kormányhivatal foglalkoztatottja felelős azért, hogy az általa a Kormányhivatal részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek legyenek. A foglalkoztatott az adataiban 

bekövetkezett változásról a Humánpolitikai Főosztályt köteles legkésőbb az adatváltozást követő 

8 napon belül  tájékoztatni. 

47. Személyes adatokat is tartalmazó elektronikus vagy papír alapú iratot a Kormányhivatalból 

kivinni kizárólag a álláshelyen ellátandó feladat ellátásával összefüggésben, a szervezeti egység 

vezetőjének engedélyével lehet. A foglalkoztatott ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a 

személyes adatot illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

48. 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. 

49. A foglalkoztatott a közös használatú nyomtatón vagy másológépen kinyomtatott, illetve lemásolt, 

személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat haladéktalanul köteles magához venni.  

Azokat a helyiségeket, ahol közös használatú nyomtató vagy másológép üzemel adatbiztonsági 

követelmények figyelembevételével és betartására tekintettel kell használni. 
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Az adatkezelés lehetséges jogalapjai 

50. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a Szabályzat 1. számú melléklete 4. számú 

függelékében szereplő nyilatkozatot kell alkalmazni. 

51. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást 

az összes adatkezelési célra vonatkozóan külön – külön meg kell adni.  

52. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 

céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály 

rendelkezései irányadók.  

53. A foglalkoztatottól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri 

orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek a jogviszonya létesítéséhez, 

fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához 

szükségesek és a foglalkoztatott személyhez fűződő jogait nem sértik. 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése 

54. A Kormányhivatal által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezéssel kapcsolatos 

adatkezelés célja a pályázatot benyújtók felvételi eljárásának megindítása és lefolytatása. 

55. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul (az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez), figyelemmel a GDPR 9. 

cikk (2) bekezdés h) pontjára, valamint a Kit. 82-83. §-ára. 

56. A kezelt személyes adatok köre a Kit. 83.§ (5) bekezdése szerinti önéletrajz adatai, az önéletrajz 

mellékleteinek adatai, továbbá az adott álláshely betöltése kapcsán a kinevezés feltételeinek 

ellenőrzéséhez szükséges adatok, a Kit. 82. § alapján. 

57. A pályázat bontását végző szervezeti egység vezetője az érvénytelen pályázatot benyújtót a 

bontástól számított 5 napon belül értesíti, ezzel egyidejűleg a személyes adatok védelme 

érdekében a papíralapú pályázatot az összes mellékletével együtt visszaküldi, vagy intézkedik az 

elektronikusan érkezett pályázat törléséről. 

58. A pályázat elbírálását végző szervezeti egység vezetője az érvényes pályázatokat benyújtókat a  

döntéstől számított 15 napon belül értesíti a kiválasztás eredményéről, ezzel egyidejűleg a 

papíralapú pályázatot az összes mellékletével együtt visszaküldi a pályázónak, vagy ha a 

pályázó hozzájárul, megsemmisíti azt. A kizárólag elektronikus úton megküldött pályázatok 

törlésre kerülnek.  

59. A Kormányhivatal a pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

60. A személyes adatokat tartalmazó önéletrajzokat, illetve az azzal együtt benyújtott 

dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény (Ltv.), a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamit Budapest Főváros 

Kormányhivatala Iratkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

61. A Kormányhivatal a személyi anyag részét képező személyes adatokat a Kit. 179. § (4) 

bekezdésében meghatározottak szerint, a jogviszony megszűnését/ megszüntetését követő 

ötven évig kezeli.  
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62. Amennyiben a pályázó kéri és nyilatkozattal  kifejezetten hozzájárul, önéletrajza - a pályázat 

eredményességétől függetlenül - egy később megüresedő álláshely betöltése érdekében bekerül 

a Humánpolitikai Főosztály elektronikus adatbázisába. Amennyiben a pályázó három hónapon 

belül nem létesít foglalkoztatási jogviszonyt a Kormányhivatallal, a kezelt dokumentum végleges 

törlésre kerül.  

Adattovábbítás és adatszolgáltatás 

63. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet esetén is érvényesülnie kell a Szabályzat I. Fejezet 

3. pontjában rögzített alapelveknek. Az adattovábbításra irányuló megkeresés akkor teljesíthető, 

ha a megkeresés tartalmazza a személyes adat felhasználásának célját és jogalapját. 

64. Az adattovábbítást megelőzően meg kell vizsgálni a továbbítandó személyes adatok pontosságát 

és teljességét. Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy a továbbítandó adatok 

pontatlanok, azok kizárólag abban az esetben továbbíthatók, ha:  

a. az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és  

b. az adattovábbítással egyidejűleg a Humánpolitikai Főosztály tájékoztatja a címzettet az 

adatok pontosságával kapcsolatban rendelkezésére álló információkról.  

65. A jogszabályon alapuló, eseti adatszolgáltatás esetén minden esetben meg kell győződni az 

adatkezelés jogalapjáról, kétség esetén az adatvédelmi tisztviselő közreműködését kell kérni. 

Személyes adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja egyértelmű, célja 

és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást 

minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható 

legyen.  

66. Ha az adattovábbításhoz a foglalkoztatott hozzájárulására van szükség, a hozzájárulás 

megtörténtét dokumentálni kell. A foglalkoztatott a hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén 

az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.  

67. A közszolgálati alapnyilvántartás elektronikus információs rendszeréből a Humánpolitikai 

Főosztály főosztályvezetője jogosult közvetlenül adatot szolgáltatni az alábbi esetekben: 

a. a Kit. 61. § (2) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnek a 

jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, 

b. a Kit. 176. § (1) bekezdése alapján a központi közszolgálati nyilvántartás vezetését ellátó, 

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter részére jogszabályban 

meghatározott feladata ellátása érdekében, 

c. a Kit. 175. § (3) bekezdés k) pontja alapján a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel 

összefüggésben a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter részére, 

d. a Kit. 78. § (4) bekezdése alapján - az ott meghatározott adatkörben és mértékben - a 

Magyar Kormánytisztviselői Kar részére. 

68. A Humánpolitikai Főosztály vezetője a Kormányhivatalon belüli szervezeti egységek részére 

kizárólag azok feladatköre ellátásához szükséges mértékben szolgáltathat adatot: 

69. A foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő személyes adatokat tartalmazó személyügyi 

nyilvántartó rendszert a kijelölt foglalkoztatottak vezetik, teljes körű – adatrögzítést is biztosító - 

felhasználási jogosultsággal kizárólag e munkatársak rendelkezhetnek. 
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70. A személyügyi nyilvántartó rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező foglalkoztatottak 

kötelesek 

a. megakadályozni az adatkezelésre használt személyügyi nyilvántartó rendszerhez és a 

hozzá tartozó informatikai eszközökhöz, valamint az egyéb módon (pl. papír alapon) 

információkat tároló eszközökhöz és dokumentációkhoz történő illetéktelen fizikai 

hozzáférést, 

b. megelőzni az adathordozók tartalmának illetéktelen megismerését, lemásolását, 

megváltoztatását vagy az adathordozó eltávolítását, 

c. megakadályozni, hogy az adatkezelésre használt személyügyi nyilvántartó rendszerbe és a 

hozzá tartozó informatikai eszközökbe, valamint az egyéb módon (pl. papír alapon) 

információkat tároló eszközökbe és dokumentációkba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre, 

vagy azok tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék, illetve bármilyen módon 

megváltoztassák, 

d. betartani a hozzáférési jogosultsággal kapcsolatos szabályokat, 

e. a személyügyi nyilvántartó rendszerben és a hozzá tartózó informatikai eszközökben 

tapasztalt rendellenességeket a közvetlen munkahelyi vezetőnek, valamint az Informatikai 

Főosztály részére a legrövidebb időn belül jelenteni. 

V. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

71. A GDPR 30. cikke alapján az adatvédelmi tisztviselő elektronikus nyilvántartást vezet a 

Kormányhivatal által végzett adatkezelési tevékenységekről. 

72. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  

a. az adatkezelő (szervezeti egység) neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi 

tisztviselő neve és elérhetősége,  

b. az adatok forrása,  

c. az adatkezelés célja,  

d. az adatkezelés jogalapja,  

e. az adatok kezelésének időtartama, a törlésére előirányzott határidők,  

f. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése,  

g. továbbított adatok fajtája, címzettje, a továbbítás jogalapja,  

h. harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás,  

i. ha lehetséges, az adatbiztonság érdekében megtett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása.  

73. A Kormányhivatal adatfeldolgozói tevékenysége körében a GDPR 30. cikke alapján, írásban – 

ideértve az elektronikus formátumot is –nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett 

adatkezelési tevékenységeiről. 
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74. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:  

a. elérhetőségei, amelynek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a 

neve és elérhetőségei, 

b. az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái, 

c. adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 

azonosítását, valamint a GDPR rendelet 49. cikk (1) bekezdése második albekezdése 

szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása. 

75. Az adattovábbítás tényét az adattovábbítási nyilvántartás rögzíti. A feladatkörébe tartozó adat 

vonatkozásában az adott szervezeti egység által kezelt személyes adatok továbbításáról az 

adattovábbítást végző szervezeti egység vezetője a 3. számú függelék alapján adattovábbítási 

nyilvántartást vezet, ha egyéb nyilvántartása nem tartalmazza ezen információkat.  

76. Jogszabály által kötelezően előírt adatszolgáltatási nyilvántartás vezetésére az adott jogszabály 

rendelkezései az irányadóak. Ha az adattovábbításhoz az érintett hozzájárulására van szükség, 

a hozzájárulás megtörténtét dokumentálni kell.  

77. A személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kizárólag a GDPR V. fejezetében megállapított esetekben és garanciák mellett kerülhet sor.  

VI. Az érintettek jogai, valamint az érintett jogainak érvényesítésével összefüggő feladatok 

78. Az érintettet megillető jogok 

a. tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 13-14. cikk) 

b. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

c. tiltakozás joga (GDPR21. cikk) 

d. hozzáférés joga (GDPR15. cikk) 

e. törléshez való jog (GDPR16. cikk) 

f. adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR18. cikk) 

79. Az érintettet – ideértve a Kormányhivatal foglalkoztatottját is - a végzett adatkezelési műveletek 

megkezdését megelőzően, de legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően 

haladéktalanul tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges körülményeiről. A tájékoztatási 

kötelezettségnek a Kormányhivatal oly módon tesz eleget, hogy az adatkezelés részleteiről szóló 

tájékoztatót a honlapon közzéteszi.  

80. Az érintett a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, korlátozás vagy törlés továbbá az 

adathordozás iránti kérelmét és tiltakozását az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a kérelemmel 

érintett adatkezelést végző szervezeti egységhez nyújthatja be. A szervezeti egység vezetője 

köteles a hozzá beérkező kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül az adatvédelmi 

tisztviselő részére továbbítani. 

81. Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja a kérelemben foglaltakat, szükség szerint egyeztet az 

érintett szervezeti egységgel. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, a megtett intézkedést 

tartalmazó válaszlevelet – a szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – az 

érintett részére továbbítja. 
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82. Az érintettet megillető jogok gyakorlására az érintettek adatainak védelmét szolgáló 

adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása, 

illetve kérelme tartalmának hitelesítése esetén van lehetőség. Nem biztosítható ezen jogok 

gyakorlása különösen az elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy a kérelmező személyének 

azonosítását nem biztosító elektronikus levél, valamint telefax útján érkezett kérelmek esetén. 

Elektronikusan benyújtott kérelem esetén a megfelelő azonosítás az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 18. §-a szerint 

valósulhat meg. 

83. Az adatvédelmi tisztviselő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb egy hónapon belül közérthető formában a tájékoztatást megadni Az adatvédelmi 

tisztviselő az érintett részére nyújtandó tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható 

formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. A 

tájékoztatást írásban, elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, 

amennyiben az érintett személyazonossága igazolt. 

84. Az érintett hozzáférési jogának gyakorlása során a tájékoztatást és az adatról kért első másolatot 

díjmenetesen kell biztosítani, kivéve, ha az érintett kérelme - annak ismétlődő jellege vagy 

jogszabályban, illetve a Hatóság joggyakorlata értelmében - túlzó. Ez esetben - eltérő jogszabályi 

rendelkezés hiányában – a Kormányhivatal szerv jogosult észszerű, a közérdekű adat iránti 

igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló jogszabály előírásai alapján 

díjat felszámítani. 

VII. Adatbiztonsági szabályok és az adatvédelmi incidensek kezelése 

85. A Kormányhivatal gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek érdekében a tudomány és 

technológia állása továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú 

kockázatok figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek az irányadó jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, mind az elektronikus 

információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos, papír alapú adathordozókon tárolt 

adatállományok tekintetében.  

86. Az adatokat – az alkalmazott eljárásokkal és technikai eszközökkel – védeni kell a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

87. A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, tartalmuk alapján 

nem rendszerezett elektronikus vagy papír alapú iratokkal végzett tevékenységek a GDPR (15) 

preambulum bekezdése alapján nem tartoznak a rendelet hatálya alá.  

88. Nem rendszerezett iratnak tekintendő  

a. a papír alapú irat, amennyiben az nem valamely adatok nyilvántartására vonatkozó 

rendszer része, vagy amely kezelése nem nyilvántartási céllal történik, 

b. az elektronikus irat, ha kezelő programja nem teszi lehetővé a tartalmára kiterjedő 

különböző szempontú keresést, 

c. az eljárások során készített, nem iktatott papír vagy elektronikus munkaanyag, munkaközi 

dokumentum, formájától függetlenül (tárolt dokumentum, e-mail). 
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89. Az iratok kezelését a Kormányhivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet) megfelelően, az iratkezelési Szabályzata alapján végzi. E tevékenysége 

során biztosítja, hogy 

a. az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába illetéktelen személy betekintést nem 

nyerhet, az egyes ügyiratokban tárolt személyes adatok védelméért a kijelölt ügyintéző, az 

ügykezelők és az ügyirattal kapcsolatba kerülő más személy felelősséggel tartozik. 

b. az iratok tárolása az iratkezelési szabályokban előírtaknak megfelelő ideig történik, a 

tárolási időt követően az irat jellegétől függően selejtezésre vagy a levéltárnak átadásra 

kerül. 

90. A munkaközi dokumentumokban, kiadmánytervezetekben rögzített személyes és különleges 

adatok védelmét az eljárás során és a kiadmányozást követően is biztosítani kell. A nem iktatott 

papíralapú munkaközi dokumentumokat kiadmányozást követően meg kell semmisíteni, az 

elektronikus úton előállított munkaközi dokumentumokból a kiadmánytervezeteket és az eljárásra 

vonatkozó feljegyzéseket, elektronikus leveleket – megőrzés esetén – a megfelelő védettség 

biztosíthatósága mellett kizárólag a Kormányhivatal kizárólagos felügyelete alatt álló, illetéktelen 

hozzáféréstől védett informatikai eszközön lehet tárolni (beleértve az elektronikus iratkezelő 

rendszert). 

91. Személyes adatokat is tartalmazó elektronikus vagy papír iratot a Kormányhivatalból kivinni 

kizárólag a munkaköri feladat ellátásával összefüggésben, a szervezeti egység vezetőjének 

engedélyével lehet. A foglalkoztatott ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a személyes 

adatot illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

92. 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. 

93. A foglalkoztatott a közös használatú nyomtatón vagy másológépen kinyomtatott, illetve lemásolt, 

személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat haladéktalanul köteles magához venni. A 

személyes adatokat tartalmazó irat a foglalkoztatott általi távoli (beleértve otthoni) elektronikus 

elérése csak abban az esetben biztosítható, ha az illetéktelenek hozzáférésének kockázata az 

alkalmazott technikai megoldások miatt alacsony. 

94. A Kormányhivatal a kezelt iratokról a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet alapján elektronikus nyilvántartást 

vezet (a továbbiakban: iratnyilvántartás). 

95. A jogszabály alapján kötelezően vezetett iratnyilvántartás esetében az érintett tiltakozási joga, 

adatkezelés korlátozásához való joga nem áll fenn. 

96. Az iratnyilvántartás esetében az érintett igényelheti az iratnyilvántartásban tárolt személyes 

adatai megismerését. Erre vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal iratkezelésért felelős szervezeti 

egységénél terjesztheti elő, amely az általános ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja.  

97. Az iratnyilvántartás esetében az érintett kérelmezheti személyes adatai helyesbítését. Az erre 

vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal iratkezelésért felelős szervezeti egységénél terjesztheti 

elő. 

98. Az incidenskezelés célja, hogy a Kormányhivatal képes legyen: 

a. az adatvédelmi incidens azonosítására, a bejelentett incidens kivizsgálására, a 

jogszabályban megállapított határidők betartására; 

b. az incidens orvoslására tett intézkedések megtételére, beleértve a felügyeleti hatóság felé 

történő bejelentést és szükség esetén az érintettek értesítését; 
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99. Adatvédelmi incidens bekövetkezése vagy annak gyanúja esetén haladéktalanul értesíteni kell az 

adatvédelmi tisztviselőt – legalább az 1. számú függelék szerinti adattartalommal - megjelölve az 

incidens valamennyi ismert részletét.  

100. Az adatvédelmi tisztviselő az elektronikus információbiztonsági felelős véleményének kikérése 

mellett megvizsgálja, hogyaz értesítés alapján fennáll-e a gyanúja az adatvédelmi incidens 

bekövetkezésének. Az adatvédelmi tisztviselő, az elektronikus információbiztonsági felelős és az 

incidenssel érintett szervezeti egység vezetője mérlegelik, hogy az incidens bekövetkezett – e, 

kockázattal jár-e a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

101. Az incidens kockázatelemzésekor vizsgálni szükséges  

a. az adatvédelmi incidens jellegét,  

b. az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,  

c. az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,  

d. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,  

e. az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott 

esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket.  

102. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a bekövetkezett incidens nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve a vizsgálatot az adatvédelmi tisztviselő feljegyzéssel 

lezárja. 

103. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható és feltételezhető, hogy az incidens 

valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az 

adatvédelmi tisztviselő összehívja az alábbi tagokból álló adatvédelmi incidens bizottságot (a 

továbbiakban: bizottság): 

a. kormánymegbízott 

b. kormánymegbízotti kabinetvezető 

c. főigazgató 

d. igazgató 

e. az incidenssel érintett szervezeti egység vezetője 

f. elektronikus információbiztonsági felelős 

104. A bizottság az adatvédelmi incidenst megvizsgálja, szükség esetén a bejelentőtől 

adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul teljesíteni. A felügyeleti hatóság 

felé történő bejelentési kötelezettséget a kockázat fennállása keletkezteti ezért az adatvédelmi 

incidens megfelelő elemzése és a lehetséges negatív következményeinek azonosítása 

szükséges. 

105. Ha a bizottság megállapítja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas vagy 

nagyon magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve akkor 

az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóság részére 

az erre rendszeresített elektronikus felület igénybevételével. Abban az esetben, ha a teljes 

bejelentés megtétele a rendelkezésre álló információk alapján az adatvédelmi incidens 

tudomására jutásától számított 72 órán belül nem lehetséges, akkor szakaszosan kell megtenni a 

bejelentést. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is.  
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106. A bejelentésben legalább:  

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát,  

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,  

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 

továbbá  

d. ismertetni kell az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 

107. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselő köteles az érintettet – szükség esetén 

a felügyeleti hatósággal együttműködve – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. A 

tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, 

valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését 

célzó javaslatokat. 

108. A tájékoztatás mellőzhető, ha: 

a. a Kormányhivatal megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b. a Kormányhivatal az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé 

d. ha a bizottság a bekövetkezett incidenst alacsony kockázatúnak minősítette 

109. Közepes kockázatú incidens bekövetkezésekor a bizottság mérlegelési jogkörében dönt az 

érintettek tájékoztatásáról. 

VIII. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények elintézésének 

eljárási szabályai és a költségtérítés 

Közzétételi kötelezettségek 

110. A Kormányhivatal közzéteszi a legfontosabb szervezeti, személyzeti, tevékenységre, működésre 

és a gazdálkodására, a közpénzek felhasználására vonatkozó jogszabályban meghatározott 

adatokat. 

A Kormányhivatal közzéteszi a közbeszerzések vonatkozásában kötelezően előírt felhívásokat 

és dokumentumokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv (továbbiakban: Kb. tv.) 

előírásainak és a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően. 
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111. A Kormányhivatal közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 

nyilvánított határozatot, amelyet 

a. állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott, 

b. közérdekű keresetindítással meg lehet támadni, 

c. olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan 

tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek 

minősült, 

d. amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  10. § (2) bekezdése alapján ügyfélnek 

minősülő szervezet vesz részt, 

e. korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról 

hozott, 

f. olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot 

biztosított, 

g. személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy 

súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek 

enyhítése érdekében hozott, 

h. a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott, 

i. jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási 

tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy 

j. törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni. 

112. A Kormányhivatal közzéteszi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51. §-ában 

meghatározottak szerinti határozatát, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes 

biztonságú áruról szóló tájékoztatást. 

A közzétételi feladatok ellátása, a közzétételi eljárás szabályai 

113. A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KIETB) 19. 

Ajánlásában meghatározott követelmények érvényre juttatásáról az Informatikai Főosztály 

vezetője valamennyi szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartójával és az adatvédelmi 

tisztviselővel együttműködve gondoskodik. 

114. Az egyes közérdekű adatok közzétételre való előkészítése annak a szervezeti egységnek a 

feladata, amely azokat előállította, illetve amelynek működése során azok keletkeztek. A 

Kormányhivatal hatósági döntései közül az Ákr. 88. §, 89 §-ból adódó közzétételi kötelezettségek 

előkészítése a döntés kiadmányozójának feladata. 

115. A szervezeti egységek adatvédelmi kapcsolattartói a közzéteendő adatokat elektronikus úton 

vagy elektronikus adathordozón, közzétételre alkalmas xls, jpg vagy pdf formátumban, 

elnevezéssel ellátva a jogszabályban előírt határidő előtt legalább 2 munkanappal megelőzően 

az adatvédelmi tisztviselőnek megküldik. Az adatvédelmi tisztviselő a közzéteendő dokumentum 

adatvédelmi szempontú vizsgálatát követően azt közzétételre alkalmas formában haladéktalanul 

eljuttatja az informatikai adatközlőhöz. 
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116. A közzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása, illetve ilyen adatok feltárása 

esetén a szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartója a változás bekövetkezésétől számított 

10 napon belül előállítja, és megküldi a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, 

külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, közzététel végett az adatvédelmi 

tisztviselőnek. Az adatvédelmi tisztviselő a helyesbített, frissített adatot haladéktalanul megküldi 

az informatikai adatközlőnek.  

117. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, illetve előző állapota 

archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára a jogszabályban előírtakon túl jelen 

utasításban meghatározottak az irányadók az alábbiak szerint: 

a. amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az 

adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető 

meg, az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot fellelhetőségét, az archívumban 

elérhető adat elavulását egyértelműen fel kell tüntetni, 

b. téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes 

közadatkereső rendszer számára, 

c. a frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat 

előző állapotának archív állományban való elérhetőségét. 

118. A közzétett adat eltávolításának szükségességéről a szervezeti egység adatvédelmi 

kapcsolattartója az adatvédelmi tisztviselő értesítése mellett elektronikus úton értesíti az 

informatikai adatközlőt, aki az eltávolítás iránt a megjelölt időpontban, ennek hiányában 

haladéktalanul intézkedik. 

A közzéteendő adatok (határozatok, hirdetmények) kormányhivatali honlapra történő 

feltételének felelőse, határideje 

119. A Kormányhivatal honlapja adattartalmának folyamatos frissítésért, az informatikai adatközlő 

feladatainak ellátásáért az Informatikai Főosztály vezetője felelős, aki gondoskodik 

a. a honlap közérdekű adatok közzétételére alkalmassá tételéről, adatstruktúrájának, 

formájának a Miniszterelnökség által megadott honlap struktúra keretein belüli 

kialakításáról, az esetleges üzemzavar elhárításáról; 

b. az egységes közadatkereső rendszerhez kapcsolódás informatikai feltételeinek 

biztosításáról, az adatfelelősök elérhetőségi adatainak és a közzétételi egységek leíró 

adatainak az egységes közadatkereső rendszer üzemeltetőjéhez történő továbbításáról és 

a továbbított adatok rendszeres frissítéséről.  

120. A feladatok végrehajtását az informatikai adatközlő útján valósítja meg. Az informatikai adatközlő 

a. gondoskodik arról, hogy a Kormányhivatal honlapján az egyedi hatósági 

döntések(határozatok, hirdetményi értesítésről hozott végzések stb.), valamint a közérdekű 

és közérdekből nyilvános adatok közzétételére megfelelő alkalmazási felület álljon 

rendelkezésre; 

b. amennyiben a közzététel időtartamát valamely adat, hatósági döntés tekintetében 

jogszabály meghatározza, az előírt időtartam eltelte után a honlapról eltávolítja a döntést, 

adatot, 

c. a honlapról eltávolított hatósági döntést, adatot archiválja, és jogszabályban meghatározott 

ideig megőrzi, 
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d. gondoskodik a hozzá megküldött adatoknak a honlapon történő közzétételéről, folyamatos 

elérhetőségéről, frissítéséről és arról, hogy egyértelmű legyen, az egyes közzétett 

közérdekű adat melyik szervtől származik, illetve melyikre vonatkozik, 

e. gondoskodik továbbá a közzétett adatok hitelességéről (adategyezőség), az adatállomány 

(megsemmisítés, adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, törlés, módosítás elleni) védelméről, 

biztonsági mentéséről. 

121. Az adat, a közzé teendő hatósági határozat, vagy a hirdetményi közlésről rendelkező végzés 

(továbbiakban együtt: adat) közzétételéről az azt meghozó szervezeti egység vezetője 

gondoskodik az általa kijelölt adatvédelmi és egyben anonimizális feladatokért felelős 

adatvédelmi kapcsolattartó által. Amennyiben szükséges, az anonimizálási és az adatvédelmi 

feladatok ellátására különböző személyek is kijelölhetők. 

122. Az adat közzétételének a központi honlapra történő felkerülési határideje, amennyiben azt az 

elsőfokú hatóság kézbesíti az ügyfél részére, az adat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés 

Kormányhivatalba való beérkezésétől számított 5 munkanap, minden más esetben annak 

jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanap. 

A közzéteendő adatok kormányhivatali honlapra történő feltételének menete 

123. A közzéteendő adatot, amennyiben azt az elsőfokú hatóság kézbesíti az ügyfél részére, a 

határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés Kormányhivatalba való beérkezésétől számított 

2 munkanapon belül, minden más esetben a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 

munkanapon belül az adatot előkészítő ügyintéző elektronikus formában elküldi a szervezeti 

egységénél adatvédelmi kapcsolattartói feladatra kijelölt állami tisztviselő részére. 

124. Az adatvédelmi kapcsolattartó szükség esetén gondoskodik a határozat anonimizálásáról, majd 

az iratot megfelelő elnevezéssel ellátva, és pdf formátumban digitálisan rögzítve jóváhagyás 

érdekében haladéktalanul megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek. Az adatvédelmi tisztviselő az 

irat adatvédelmi megfelelőségének vizsgálatát követően – amennyiben a közzétételt nem 

kifogásolja – ugyancsak továbbítja azt az informatikai adatközlőnek. A határozat ezzel válik 

közzétehetővé. 

125. Az informatikai adatközlő a határozatot – annak az adatvédelmi tisztviselő általi megküldését 

követő 1 munkanapon belül – elhelyezi a Kormányhivatal honlapjának kijelölt felületén.  

126. Az informatikai adatközlő az adatvédelmi tisztviselővel együttműködve nyilvántartást vezet a 

Kormányhivatal honlapján közzétett hatósági határozatokról és hirdetményekről.  

127. A határozatnak a honlapon történt közzétételt követő módosítása, megváltoztatása, továbbá 

kijavítása, kiegészítése esetén a közzétételt – a változás bekövetkezésétől számított 10 napon 

belül – a javított adatokkal meg kell ismételni. A határozat visszavonása, felügyeleti jogkörben 

történt megsemmisítése vagy bíróság általi hatályon kívül helyezése esetén a közzétételt 

haladéktalanul meg kell szüntetni.  

A hatósági jogkörben hozott döntéseken kívül eső közzétételi kötelezettségek nyilvántartása 

128. Az Informatikai Főosztály a közzétételi kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 

nyilvántartó rendszert épít ki.A nyilvántartó rendszer tartalmazza az egységes közadatkereső 

rendszerbe történő adatszolgáltatáshoz, valamint az Info. tv. rendelkezései alapján fennálló 

közzétételi kötelezettség nyilvántartásához és teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges leíró 

adatokat. 
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129. Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, a Kormányhivatal az 

eljárás jogerős befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó 

jogerős határozatot, valamint az első fokú határozatot megsemmisítő és az első fokú határozatot 

hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést, az azt igénylő számára korlátozás nélkül 

megismerhetővé teszi és arról – a szakágazati sajátosságoknak megfelelően – meghatározott 

költségtérítés ellenében 15 napon belül másolatot ad ki. Amennyiben a hatósági döntés 

személyes adatot tartalmaz, az adatigénylő a döntés tartalmát az anonimizálás elvégzését 

követően ismerheti meg. 

130. Az anonimizált formában megismerhetővé tett döntésnek tartalmilag (rendelkező rész, indokolás, 

jogszabályi hivatkozások, és záró rendelkezések) azonosnak kell lenni a Kormányhivatal, illetve 

a szervezeti egység által meghozott, a kiadmányozás rendjének megfelelően aláírt, dátummal 

ellátott, az érintettekkel közölt, és jogerőre emelkedett döntéssel. 

131. A döntésben szereplő természetes személyt az eljárásban betöltött szerepének megfelelően kell 

megjelölni, de ha a természetes személy azonosíthatóságának kizárására ez nem alkalmas, az 

azonosítását lehetővé tevő adatokat oly módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított 

tényállás sérelmével.A megismerhető döntésből adatigénylés esetén törölni kell az eljárásban 

részt vevő ügyfelek és egyéb személyek személyes adatait valamint a minősített adatot. 

132. A megismerhető döntésekből nem kell törölni a köztudomású adatokat valamint a társadalmi 

szervezet, illetőleg alapítvány nevét, elérhetőségét (az ügy jellegétől függően). 

133. Nem tehető megismerhetetlenné a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat. Nem tehető 

megismerhetetlenné a személyes vagy védett adat, ha az igénylő – az adat megjelölésével – 

igazolja, hogy annak megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági 

határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint a védett adat 

megismerésének törvényi feltételei fennállnak. A megismerhetővé tett határozat szövegében 

jelen utasításban meghatározottakon túl további szerkesztés nem végezhető. 

A közérdekű, a közérdekből nyilvános adatok és a megismerhető döntések adatainak  

egyedi igénylése, és az igény teljesítése 

134. A Kormányhivatal feladat – és hatásköreinek gyakorlása során keletkezett közérdekű, 

közérdekből nyilvános és megismerhető döntésekben szereplő adatok egyedi igénylésével 

kapcsolatos feladatokat a szervezeti egységek vezetői, adatvédelmi kapcsolattartói és az 

adatvédelmi tisztviselő együttesen teljesítik. Ennek során 

a. a szervezeti egység a papíralapon vagy a Kormányhivatal központi elektronikus 

postafiókján, fax-és telefonszámán keresztül vagy közvetlenül hozzá érkezett 

adatigényléseket fogadja (a szóbeli igényeket szükség esetén írásba foglalja), ezt követően 

nyilvántartásba veszi, majd az igénylést haladéktalanul megküldi az adatvédelmi 

tisztviselőnek, 

b. amennyiben az adatigénylés nem a Kormányhivatal, illetve a szervezeti egység 

kezelésében lévő adat megismerésére irányul, az adatvédelmi tisztviselő –az igénylés 

hozzá való eljuttatását követően – gondoskodik annak továbbításáról az illetékes szervhez, 

és egyidejűleg tájékoztatja erről az adatigénylőt is, 

c. az adatigény teljesítésének megtagadásáról 15 napon belül – a megtagadás indokával és a 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt – értesíti az adatigénylőt, 

amennyiben az igénylés védett vagy személyes adat megismerésére vonatkozik, és az 

adatszolgáltatás törvényi feltételei nem állnak fenn, továbbá, ha az adatszolgáltatásra 

jogosult szerv vagy személy kilétét nem lehet megállapítani. 
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135. Az adatvédelmi tisztviselő – az érintett szervezeti egység vezetője álláspontjának ismeretében – 

soron kívül dönt a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokat is tartalmazó, 

megismerhetővé tett döntések kiadására irányuló kérelem teljesíthetőségéről, és erről 

haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi kapcsolattartót az adatszolgáltatás érdekében.  

136. Szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül 

felhívja az érintett adatvédelmi kapcsolattartót a döntés anonimizálásának elvégzésére. 

137. Az adatigénylést, annak a Kormányhivatalba érkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 

napon belül kell teljesíteni. A teljesítést, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő 

személyes adatait a szervezeti egység nyilvántartásából haladéktalanul törölni kell. Az 

adatigénylésnek a Kormányhivatal nem köteles eleget tenni abban a részben, amely az azonos 

igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, 

feltéve hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. Az adatigénylésnek a 

Kormányhivatal nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes 

személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az 

adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 

138. Amennyiben az adatigénylés terjedelme, számszerű sokasága azt indokolja, vagy az 

adatigénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 

mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal 

meghosszabbítható, amelyről az igénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell. 

139. Amennyiben az igényelt adat egy már korábban elektronikus formában nyilvánosságra hozott 

adatra vonatkozik, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 

140. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Kormányhivatal az adatigénylés teljesítéséért - az 

azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg (2. 

számú függelék), amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni 

kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik, hogy igénylését 

fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles a Kormányhivatal részére megfizetni. A 

tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő 

időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

141. Ha az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendeletben meghatározott összeget, 

az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a 

másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a 

költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő 

lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül az adatvédelm i 

kapcsolattartónak tájékoztatni kell. 
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142. Az adatvédelmi kapcsolattartó tájékoztatja az igénylőt a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 (IX. 30.) Kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés befizetésének rendjéről és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

által meghatározott befizetési módról. Az adatvédelmi kapcsolattartó a költségtérítés 

megfizetését követően az anonimizált döntést haladéktalanul átadja, vagy elektronikus formában 

megküldi az igénylő részére. 

143. A költségtérítést az adatigénylő a "közérdekű adatigénylés költsége" megjegyzéssel, készpénz-

átutalási megbízással vagy a Kormányhivatal 10023002-00299592-00000000 számú – a Magyar 

Államkincstárnál vezetett – előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átutalással 

teljesítheti. 
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Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

Incidens 

dátuma  

(év, hó, nap, 

óra, perc) 

Incidens leírása 

Érintett 

személyes adatok 

kategóriája 

Érintettek 

száma 

Lehetséges 

következmények, 

kockázatok 

Intézkedések 
Érintettek 

értesítések 

Incidens bejelentése a 

felügyeleti hatóságnak 

        

        

        

        

        



Budapest Főváros Kormányhivatala adatvédelmi, adatbiztonsági és  

közérdekű adat megismerésére vonatkozó Szabályzatáról szóló 

22/2020 (VII.23.) utasítás 1. sz. melléklet 2. számú függeléke 

- 2 - 

Költségtérítés a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 

mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm.rendelet alapján 

 
Adathordozó 

megnevezése 
Méret Adathordozó/db Megjegyzés 

1. § (1) bek. a), aa) 
Papír alapon nyújtott 

színes másolat esetén 

az adathordozó 

közvetlen önköltsége, 

de legfeljebb 

A/4 130 Ft A papír alapon nyújtott 

másolat költsége csak 

az adatigénylés 

teljesítéséhez 

szükséges másolt 

oldalak azon része 

tekintetében vezető 

figyelembe, amellyel a 

másolt oldalak szám a 

10-et meghaladja. 

1. § (1) bek.  a), ab) A/3 260 Ft 

1. § (1) bek.  b), ba) 

Papír alapon nyújtott 

fekete-fehér másolat 

esetén az 

adathordozó 

közvetlen önköltsége, 

de legfeljebb 

A/4 12 Ft 

1. § (1) bek.  b), bb) A/3 24 Ft 

1. § (1) bek.  c) 

Optikai adathordozón 

nyújtott másolat 

esetén az 

adathordozó 

közvetlen önköltsége, 

de legfeljebb 

 580 Ft  

1. § (1) bek. d) 

Elektronikus úton 

használható egyéb 

adathordozón nyújtott 

másolat esetén 

 

az adathordozó 

közvetlen 

önköltsége 

 

2. § a), b) 

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként 

legfeljebb az egyetemes postai szolgáltatás díja vehető figyelembe.  

(belföldi és külföldi kézbesítés esetében is) 

3. § 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az 

Infotv. 29. § (5) bekezdése c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - 

abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés 

teljesítéséhez szükséges munkaerő ráfordítás időtartama meghaladja a 4 

munkaórát. 

4. § 
A munkaerő-ráfordítás költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti 

költségeinek összegeként kell megállapítani. 

4. § (4) bek. 
Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes 

költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4400 Ft vehető figyelembe. 

6.§ 

A költségtérítésnek 1-4 § alapján meghatározott mértéke tekintetében az 

Infotv. 29. § (4) bekezdése szerint figyelembe veendő összeghatár mértéke 

5000 Ft. 
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Adattovábbítási nyilvántartás 

Adattovábbítás  

Adatot továbbító 

szervezeti egység 

megnevezése 

Érintett  neve 
Az adattovábbítás 

időpontja 

Adattovábbítás 

jogalapja 
Adatigénylő 

A továbbított személyes adtok 

fajtája 
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Adatkezelési tájékoztató 

Álláspályázatok 

Jelen tájékoztató célja, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 

álláspályázataira jelentkezők tájékoztatást kapjanak a Kormányhivatal pályázatokhoz, a foglalkoztatási 

és gyakornoki jogviszony létesítésének előkészítéséhez kapcsolódó adatkezeléséről. 

A Kormányhivatal az álláspályázatra jelentkezőek személyes adatainak kezelése során az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet ( a továbbiakban: GDPR), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. 

 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Neve: Budapest Főváros Kormányhivatala dr. Volenszki Zsolt 

Székhelye: 1054 Budapest, Váci utca 62-64. 1054 Budapest, Váci utca 62-64. 

Postacíme: 1364 Budapest, Pf.: 234 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c 

E-mail: budapest@bfkh.gov.hu volenszki.zsolt@bfkh.gov.hu 

Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja a pályázatot benyújtók felvételi eljárásának megindítása és lefolytatása. 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul (az álláspályázatra jelentkező 

hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez), 

figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjára, valamint a Kit. 82-83. §-ára. 

A kezelt személyes adatok köre 

A Kit. 83.§ (5) bekezdése szerinti önéletrajz adatai, az önéletrajz mellékleteinek adatai, továbbá az 

adott álláshely betöltése kapcsán a kinevezés feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges adatok, a Kit. 

82. § alapján. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama a pályázat elbírálását követő 15 nap. 
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Kik férhetnek hozzá a Kormányhivatal által kezelt adatokhoz? 

Az Ön személyes adataihoz a Kormányhivatal  pályázat bontására és elbírálására kijelölt munkatársai, 

kiválasztásra került pályázat esetén a jogviszony létrehozásában közreműködő munkatársai férhetnek 

hozzá. A Kormányhivatal a pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

A személyes adatokat tartalmazó önéletrajzokat a Kormányhivatal harmadik félnek nem továbbítja. 

A pályázat bontását követően a Kormányhivatal az érvénytelen pályázatot benyújtót a bontástól 

számított 5 napon belül értesíti, ezzel egyidejűleg a személyes adatok védelme érdekében a 

papíralapú pályázatot az összes mellékletével együtt visszaküldi, vagy intézkedik az elektronikusan 

érkezett pályázat törléséről. 

A pályázat elbírálását követően a Kormányhivatal az érvényes pályázatokat benyújtókat a  döntéstől 

számított 15 napon belül értesíti a kiválasztás eredményéről, ezzel egyidejűleg a papíralapú 

pályázatot az összes mellékletével együtt visszaküldi a pályázónak, vagy ha a pályázó hozzájárul, 

megsemmisíti azt. A kizárólag elektronikus úton megküldött pályázatok törlésre kerülnek.  

A pályázó kérésére és erre irányuló hozzájáruló nyilatkozata alapján önéletrajza - egy később 

megüresedő álláshely betöltése érdekében - bekerül a Humánpolitikai Főosztály elektronikus 

adatbázisába. Amennyiben a pályázó három hónapon belül nem létesít foglalkoztatási jogviszonyt a 

Kormányhivatallal, a kezelt dokumentum végleges törlésre kerül.  

Adatbiztonsági intézkedések 

A Kormányhivatal a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén és telephelyein található 

szervereken, papíralapon pedig irattári rendszereiben tárolja, és megfelelő informatikai biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat 

védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

Működése során a Kormányhivatal teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó informatikai 

biztonságról szóló mindenkori hatályos jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az annak 

végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szabályait). 

A papíralapú iratkezelés biztonságát a Kormányhivatal iratkezelési szabályzat útján biztosítja. 

A Kormányhivatal rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, amelyet rendszeresen 

felülvizsgál, továbbá kötelező módon kinevezett adatvédelmi tisztviselőt, hogy gondoskodjon az Ön 

adatainak védelméről. 
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Az álláspályázatra jelentkező, mint az adatkezeléssel álláspályázatra jelentkező személy jogai 

1. A hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) 

Az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az álláspályázatra jelentkező rendelkezésére 

bocsátja. Az álláspályázatra jelentkező által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az álláspályázatra jelentkező 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az álláspályázatra jelentkező másként kéri.  

2. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

3. A törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 

Az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

álláspályázatra jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy 

más módon kezelték.  

b. Az álláspályázatra jelentkező visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja.  

c. Az álláspályázatra jelentkező a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az 

adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.  

d. A személyes adatokat jogellenesen kezelték.  

e. A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

Az álláspályázatra jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát.  

Az adatkezelés jogellenes, és az álláspályázatra jelentkező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását  

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

álláspályázatra jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez.  

Az álláspályázatra jelentkező a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy 
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az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az álláspályázatra jelentkező jogos indokaival 

szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az álláspályázatra jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni. Az adatkezelő az álláspályázatra jelentkezőt, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

5. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az álláspályázatra jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az álláspályázatra 

jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Miként gyakorolhatja fenti jogait, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak? 

Amennyiben Ön él fenti jogaival, a Kormányhivatal a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül meg kell, hogy adja az Ön számára a megtett 

intézkedésekről a tájékoztatást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy adatkezeléssel 

kapcsolatos panaszának kivizsgálása érdekében mely szervhez fordulhat, milyen jogok illetik meg 

sérelme orvoslására, és hogy ügyével a NAIH-hoz, továbbá a bírósághoz fordulhat. 

Panasz bejelentése a Kormányhivatal, illetőleg a NAIH felé 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselőhöz 

vagy a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

Ha Ön személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a 

Kormányhivatal ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása 

szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek).  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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Nyilatkozat 

Alulírott ……………………….. (szül. hely, idő: ……………………………………………………….…, 

anyja születési neve: …………………….……………….) Budapest Főváros Kormányhivatala pályázati 

felhívása kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozom:  

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam benyújtott pályázati anyagomat az eljárásban résztvevők 

megismerhessék.  

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 

GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárulok személyes 

adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a pályázati eljárás 

lefolytatásában és elbírálásában részt vevő személyek általi megismeréséhez.  

 A pályázat eredményességétől függetlenül a pályázati anyagomnak a pályázati eljárást követő 

megőrzéséhez és adataimnak Budapest Főváros Kormányhivatala adatbázisában történő 

rögzítéséhez  

hozzájárulok nem járulok hozzá. 

 

Budapest, 20……………………  

 a pályázó aláírása 

 




