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SZABÁLYZAT  

AZ ADATVÉDELEMRŐL ÉS AZ 

INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL 

 



 

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ szabályzata 

az adatvédelemről és az információszabadságról 
 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján az 

adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának 

megfelelő szintű biztosítása érdekében, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény, az 

államháztartásról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvény, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról szóló miniszteri rendelet, az egységes közadatkereső 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó 

részletes szabályokról szóló kormányrendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján, a Molnár Vid 

Bertalan Művelődési Központ működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből 

nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési 

rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 

közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása, az egységes ügymenet és felelősségi 

rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében, továbbá 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései alapján az alábbiakat határozom 

meg: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

 

I. Fejezet 

 

Alkalmazandó jogszabályok 

 

1. A személyes adatok védelmére vonatkozóan, a GDPR által kimerítően szabályozott 

tárgykörökben a GDPR előírásait kell alkalmazni. 

2. Ha a GDPR a személyes adatok védelmével kapcsolatban, egy adott tárgykörben 

kifejezetten lehetőséget ad magyar jogszabályok megalkotására, vagy magyar jogszabályok 

megalkotása kifejezetten szükséges, abban az esetben a GDPR rendelkezéseivel összhangban 

a magyar jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

3. A GDPR hatálya alá nem eső adatkezelésekre, továbbá a közérdekű, valamint a 

közérdekből nyilvános adatok megismerésével és közzétételével kapcsolatban az információs 

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

továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Fejezet 

A Szabályzat célja és hatálya 

 

1. Szabályzat célja: 

1.1.  A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (a továbbiakban: Szervezet) a 

Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítja a GDPR III. fejezetében 

meghatározott jogokat azzal, hogy meghatározza az adatvédelmi elvek gyakorlati 

megvalósulását és Szervezet által folytatott adatvédelmi folyamatokat. A Szabályzat 

meghatározza a Szervezet által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott személyes adatokat, azok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, 

az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevét, címét és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységét, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 

adattovábbítás jogalapját és címzettjét. 

1.2.  A Szabályzat további célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja a Szervezetnél az 

adatkezelésben részt vevő köztisztviselők és a Szervezettel egyéb jogviszonyban álló személy 

számára a Szervezet minden adatkezelési folyamatát. 

1.3.  A Szabályzattal a Szervezet biztosítja a nyilvántartások működésének törvényes 

rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok 

jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. 

 

2. A Szabályzat személyi hatálya 

2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 

a) A Szervezet közalkalmazottjára és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkavállalójára, valamint a Szervezet által eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett az 

előzőekbe nem tartozó dolgozójára, 

b) az adatfeldolgozóra, valamint 

c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki Szervezettel bármilyen szerződéses 

jogviszonyban áll, ha a szerződés így rendelkezik. 

2.2. A 2.1. pont a) pontjában körülírt személyek a továbbiakban együttesen: Szervezet 

munkatársa. 

2.3. A 2.1. pont a) - b) pontjaiban körülírt személyek a továbbiakban együttesen: 

munkatársak. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szervezetnél keletkezett és kezelt valamennyi adatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések 

 

I. Fejezet 

Adatvédelmi rendelkezések 

1. Az adatkezelők adatai 

1.1. Az adatkezelő neve: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 

Székhely: 9011 Győr, Váci Mihály u. 3. 

2. Az adatkezelés elvei 

2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve [GDPR 5. cikk (1) a) pont]: A 

Szervezet személyes adatot csak jogszerűen és a tisztességesen kezel, az adatkezelést az 

érintett számára átlátható módon, többek között jelen Szabályzat nyilvánosságra hozatalával, 

végzi. 

2.2. Célhoz kötöttség elve [GDPR 5. cikk (1) b) pont]: a Szervezet minden esetben, ha 

személyes adatot kezel, az adat felvétele előtt meghatározza a személyes adat kezelésének 

célját, amely így előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű. Személyes adatot a Szervezet 

az előre meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon nem kezel. Amennyiben teljesült 

az adatkezelés célja és jogszabály nem írja elő kötelezően az adat további kezelését, úgy a 

személyes adatot a Szervezet törli. 

2.3. Adattakarékosság elve [GDPR 5. cikk (1) c) pont]: a Szervezet az adatkezelés során 

csak olyan személyes adatot kezel, amely a cél eléréséhez megfelelő és releváns, a Szervezet 

az adatkezelést csak a cél eléréséhez szükséges minimum adatmennyiségre korlátozza. 

2.4.  Pontosság elve [GDPR 5. cikk (1) d) pont]: a Szervezet törekszik rá, hogy az általa 

kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek és a jelen Szabályzatban foglalt 

módon törekszik rá, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy – az 

érintett kérelmére vagy tudomására jutása esetén hivatalból – helyesbítse. 

2.5. Korlátozott tárolhatóság elve [GDPR 5. cikk (1) e) pont]: a Szervezet személyes 

adatot csak úgy tárol, hogy a személyes adat érintettje csak az adatkezelés céljának eléréséig 

azonosítható az adatkezelés során, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolását 

csak jogszabály kötelező előírása alapján végzi a Szervezet.  

2.6. Integritás és bizalmasság elve [GDPR 5. cikk (1) f) pont]: a Szervezet az 

adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, így 

különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. 

2.7. Elszámoltathatóság elve [GDPR 5. cikk (2) bek.]: a Szervezet az adatkezelési 

folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy az adatkezelés bármely pillanatában képes 

legyen a jelen pontba foglalt elveknek való megfelelést igazolni. 

 

 

 



 

II. Fejezet 

Az adatvédelmi szabályok betartásáért felelős személy 

 

1. A Szabályzat és a GDPR rendelkezéseinek betartásáért valamennyi munkatárs 

felelősséggel tartozik. 

 

2. Valamennyi munkatárs gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személy ne tekinthessen 

be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy 

kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, 

megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

 

3. Az igazgató a Szervezet tekintetében: 

- felelős az érintettek GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához szükséges 

feltételek biztosításáért, 

- felelős a Szervezet által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, 

tárgyi és technikai feltételek biztosításáért, 

- felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok 

vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség 

megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért és lefolytatásáért, 

- felügyeli az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, 

- belső adatvédelmi vizsgálatot rendelhet el, 

- kiadja a Szervezet adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatát. 

 

4. Az adatvédelmi tisztviselő 

4.1. Az adatvédelmi tisztviselő az Igazgató közvetlen felügyeletével és irányításával 

szervezi és ellenőrzi a Szervezet adatvédelmi és adatbiztonsági rendszerét. 

 

4.2. Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat feladat-ellátási megállapodás alapján Győr 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselője látja el. 

 

4.3. A Szervezet deklarálja, hogy az adatvédelmi tisztviselő az információs önrendelkezési 

jog biztosítása érdekében végzett feladatai ellátása során utasításokat senkitől sem 

köteles elfogadni, ezen feladatai ellátásával összefüggésben közszolgálati jogviszonya 

nem szüntethető meg és szankcióval nem sújtható. 

 

4.4. Az adatvédelmi tisztviselő az információs önrendelkezési jog biztosítása során 

közvetlenül az igazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 

4.5. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

- segítséget nyújt az érintett számára a GDPR III. fejezetében foglalt jogainak 

biztosításában, 

- segítséget nyújt az adatvédelmi nyilvántartás kezelésében, az adatvédelmi 

folyamatleírások elkészítésében, 

- közreműködik a Szervezet adatvagyonára vonatkozó nyilvántartás összeállításában, 

- jogosult a Szabályzat, a GDPR és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartását 

a Szervezet munkatársa, szervezeti egysége tekintetében ellenőrizni, 

- ellenőrzi a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a 

Szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását, és 

az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja az igazgatót, 



 

- figyelemmel kíséri az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek 

alapján indokolt esetben kezdeményezi a Szabályzat módosítását, 

- közreműködik a NAIH-tól Szervezethez érkezett megkeresések megválaszolásában és 

a NAIH által kezdeményezett eljárás során, 

- általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg a NAIH felé, 

amennyiben egy felmerült adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján egyértelműen nem 

válaszolható meg, 

- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés vagy annak 

veszélyének észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel a munkatársat, 

- javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre az ellenőrzési tapasztalatai és az 

adatvédelmi előírások megszegéséről készült jegyzőkönyvek alapján,  

- felügyeli a külső szervezetektől és személyektől érkező személyes adatokat érintő 

megkeresések teljesítését, 

- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról, 

- közreműködik, valamint segítséget nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos döntések 

meghozatalában, 

- szükség esetén felvilágosítást nyújt a Szervezet munkatársa számára adatvédelmi 

kérdésekben, 

- véleményezi a Szervezet által kiadandó szabályzatok azon részeit, amelyek 

adatvédelmi kérdést érintenek, 

- közreműködik az adatvédelmi incidens kivizsgálásában, 

- ellátja a jogszabályok által ráruházott adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

 

5. Az igazgatóhelyettes és az üzemeltetési csoportvezető 

- köteles biztosítani és ellenőrizni a vezetése alá tartozó szervezeti egységnél az 

adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és a Szabályzatban foglaltak betartását, 

- intézkedik a külső szervezetektől és személyektől érkező és a hatáskörébe tartozó 

személyes adatokat érintő megkeresések teljesítéséről, 

- szabályellenes adatkezelés esetén haladéktalanul intézkedik annak megszüntetéséről, 

és arról haladéktalanul értesítik az adatvédelmi tisztviselőt, 

- köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselőnek a 

Szabályzatban foglaltak szerint jelenteni, 

- köteles gondoskodni az adatkezelési nyilvántartás III. fejezet 5. pont szerinti 

vezetéséről, 

- köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzat előírásait és változásait az irányítása alá 

tartozó munkatársak feladatköreiknek megfelelő részletességgel megismerjék. 

 

6. A Szervezet munkatársa 

- köteles a Szabályzat előírásai szerint kezelni a személyes adatokat, 

- felelős feladatkörében eljárva a személyes adatok Szabályzat szerinti feldolgozásáért, 

megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint 

az adatok pontos és követhető dokumentálásáért, 

- amennyiben szükséges, előzetesen egyeztet a szervezeti egység vezetőjével és az 

adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését érintő ügyben, 

- köteles az adatvédelmi incidenst a Szabályzatban foglaltak szerint a szervezeti egység 

vezetőjének hivatali úton haladéktalanul jelenteni, 

- a tudomásukra jutott adatkezeléssel kapcsolatos jogsértésekről haladéktalanul 

tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét. 

 

 



 

III. Fejezet 

Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok 

1. Az adatkezelés jogalapja 

1.1. Az adatkezelés jogalapját a Szervezet minden adatkezelési tevékenységnél 

meghatározza. Az adatkezelésre jogalapot csak a GDPR 6. cikk (1) és 9. cikk (2) 

bekezdésekben rögzítettek szerint határoz meg a Szervezet. 

1.2. A Szervezet az adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy minden személyes adatra 

vonatkozóan bizonyítani tudja, mikor, milyen formában történt a személyes adat 

felvétele és milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.    

1.3. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatot főszabály 

szerint a Szervezet nem kezel, kivéve abban az esetben, amennyiben bizonyítani tudja 

a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennállását.  

1.4. A hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok: 

1.4.1. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik, úgy az érintett 

a hozzájárulását bármilyen bizonyítható módon megadhatja, így írásban 

(nyilatkozaton, dokumentumon), szóban vagy ráutaló magatartással is. 

1.4.2. A Szervezet valamennyi adatkezelési folyamatát úgy határozza meg jelen 

Szabályzat kiadásakor és minden, a későbbiekben bevezetendő adatkezelés esetén, 

hogy ha annak jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy képes legyen annak 

bizonyítására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

1.4.3. Az 1.4.2. pontban foglaltaknak úgy tesz eleget a Szervezet, hogy elsődlegesen 

az írásban szerzi be az érintett hozzájárulását. 

1.4.4. Azt, hogy a Szervezet a ráutaló magatartást vagy a szóbeli hozzájárulást is 

elfogadja a hozzájárulásként, az adatkezelésre vonatkozó folyamatleírásban határozza 

meg.   

1.4.5 Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A ráutaló magatartással 

vagy szóban megtett hozzájárulás csak írásban vonható vissza. 

1.4.6. A szervezet munkatársa a visszavonás tényét az adatkezelés során rögzíti, az 

adatot a továbbiakban nem kezeli, de az adat helyét „a hozzájárulás visszavonva” 

jelzéssel jelöli meg. 

2. Adatbiztonság 

 

Az adatbiztonsági szabályokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezet informatikai 

biztonsági szabályzata tartalmazza. 

3. Adatvédelmi incidens 

3.1. Az adatvédelmi incidens észlelése és jelentése 

3.1.1. A szervezet munkatársa köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst 

azonnal, de legkésőbb az adatvédelmi incidens észlelését követő első munkanapon 

belül jelenteni a csoportvezetőnek. A jelentésnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell: 

- az adatvédelmi incidenst észlelő vagy azt jelentő személy nevét, 

- az adatvédelmi incidens rövid leírását, valamint 

- annak tényét, hogy az észlelt adatvédelmi incidens érinti-e a Szervezet 

informatikai rendszerét vagy sem. 

3.1.2. Az adatvédelmi incidens jelentésére a jelen szabályzat 1. számú függeléke 

szerinti formanyomtatvány szolgál, melyet a csoportvezető juttat el az adatvédelmi 

tisztviselőnek legkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 



 

munkanapon.3.1.3. Kivételesen indokolt esetben, az adatvédelmi incidenst észlelő 

vagy jelentő személy nem írásban, hanem szóban tesz jelentést a csoportvezetőnek, aki 

a jelentést a szóbeli jelentés megtételét követő első munkanapon juttatja el az 

adatvédelmi tisztviselőnek. Amennyiben erre valamely külső körülmény miatt nem 

kerülhet sor, az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidensről a csoportvezetőnek 

szóbeli jelentése alapján feljegyzést készít, majd haladéktalanul megküldi az 

adatvédelmi incidenst jelentő szervezeti munkatárs, továbbá a csoportvezető részére. 

3.1.4. Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti Szervezet informatikai rendszerét 

is, akkor az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidens kivizsgálásába bevonja a 

Szervezet informatikai feladatokat ellátó munkatársát.  

3.1.5. A bejelentés érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul 

megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. 

 

3.2. Az adatvédelmi incidens kivizsgálása 

3.2.1. Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja a jelentést, és amennyiben szükséges, 

a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. 

3.2.2. Az adatvédelmi tisztviselő az alábbi információkat (amennyiben azok a 

jelentésből nem derülnek ki) lehetőségéhez mérten felderíti: 

- az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja és helye, 

- az adatvédelmi incidens által érintett adatok köre, és 

- az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre és száma. 

3.2.3. Ezen adatokból az adatvédelmi tisztviselő 48 órán belül összegzést készít az 

adatvédelmi incidens várható hatásairól, ha szükséges cselekvési tervet készít a 

következményeinek enyhítése érdekében. 

3.2.4. Az adatvédelmi tisztviselő munkájába bevonhatja a Szervezet adatvédelmi 

incidenssel érintett munkatársát, aki köteles együttműködni az adatvédelmi 

tisztviselővel. 

3.2.5. A vizsgálat eredményéről az adatvédelmi tisztviselő a 3.2.3. pontban 

meghatározott határidő lejártát követően azonnal tájékoztatja az igazgatót.  

3.2.6. Amennyiben a 3.2. pontban meghatározott határidők bármely oknál fog nem 

tarthatóak, az adatvédelmi tisztviselő köteles erről feljegyzést készíteni, és a 

feljegyzésben a késedelem indokait rögzíteni. A feljegyzés mellékletét képezik a 

késedelem igazolására szolgáló dokumentumok. 

 

3.3. Az adatvédelmi incidens értékelése 

3.3.1. Az igazgató az adatvédelmi incidenst az alábbi szempontok szerint értékeli: 

- az incidens típusa (bizalmassági, integritási vagy elérhetőségi), 

- a személyes adatok jellege (személyes adat / különleges kategória), 

- a személyes adatok száma, 

- az érintett személyek száma, 

- az érintett természetes személyek kategóriái, 

- az érintett természetes személyek azonosíthatósága, 

- a természetes személyre nézve fennálló következmények valószínűsége, 

súlyossága és 

- az érintett adatkezelés jogalapja. 

3.3.2. Az igazgató az alábbi feltételek fennállása esetén minősíti a 3.3.3. és 

3.3.4. pont szerint kockázatosnak az adatvédelmi incidenst: 



 

- az incidensben érintett adatok között találhatóak a személyes adat különleges 

kategóriáiba eső adat, 

- az incidensben érintett személyes adat száma meghaladja a 100 darabot, 

- az incidensben érintett 16. életévét be nem töltött természetes személy, 

- az incidensben érintett természetes személyek száma meghaladja a 100 főt, 

- az incidensben érintett személyes adat alkalmas az érintettel történő közvetlen 

kapcsolatfelvételre (így különösen lakcím, telefonszám, e-mail cím), 

- az incidensben érintett adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja 

szerinti jogalap, 

- az incidensben érintett adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja 

szerinti jogalap, 

- az incidensben érintett adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja 

szerinti jogalap, 

- az incidenssel érintett személyes adat alkalmas az érintett természetes személy 

személyazonosságának ellopására vagy a személyazonosságával való visszaélésre 

vagy 

- az incidensben érintett személyes adat alkalmas arra, hogy pénzügyi veszteséget 

okozzon az érintettnek. 

3.3.3. Az igazgató akkor minősíti az adatvédelmi incidenst valószínűsíthetően 

alacsony kockázatúnak, ha a 3.3.2. pontban felsorolt feltételek közül legfeljebb kettő 

áll fenn és a Szervezet nem képes annak bizonyítására, hogy az érintett személyes 

adatot olyan fizikai és/vagy informatikai védelemmel látta el, amely védelem az 

incidens bekövetkezte óta nem sérült. 

3.3.4. Az igazgató akkor minősíti az adatvédelmi incidenst valószínűsíthetően magas 

kockázatúnak, ha a 3.3.2. pontban felsorolt feltételek közül legalább három fennáll és 

a Szervezet nem képes annak bizonyítására, hogy az érintett személyes adatokat olyan 

fizikai és/vagy informatikai védelemmel látta el, amely védelem az incidens 

bekövetkezte óta nem sérült 

 

3.4. Az adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak 

3.4.1. Amennyiben az adatvédelmi incidens minimum alacsony kockázattal jár az 

érintett jogaira és szabadságaira nézve, úgy az adatvédelmi tisztviselő az igazgató 

döntésének megfelelően, legkésőbb 72 órán belül bejelenti a NAIH-nak. A határidőt 

attól az időponttól kell számítani, amikor az adatvédelmi incidens az igazgató 

tudomására jutott. 

3.4.2. A NAIH-nak történő bejelentésnek tartalmaznia kell: 

- az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát, 

- az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát, 

- az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,  

- az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, 

- az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és 

- az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket. 
 

3.5. Az érintettek tájékoztatása a GDPR 34. cikkében foglalt előírások szerint történik. 
 

3.6.  Helyesbítő-megelőző intézkedések bevezetése  



 

3.6.1. A 3.2. pont szerinti vizsgálat eredménye alapján az adatvédelmi tisztviselő 

javaslatot tesz az igazgatónak a helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések 

bevezetésére a hasonló adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében.  

3.6.2. A javasolt helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetéséről az igazgató 

dönt az adatvédelmi incidenssel érintett csoportvezető véleménye alapján. 
 
3.7. Az adatvédelmi incidens nyilvántartása 

3.7.1. Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet a 

Szabályzat 2. számú függeléke szerinti nyilvántartó-minta alkalmazásával. 

3.7.2. A nyilvántartás tartalmazza: 

- az érintett személyes adatok körét, 

- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

- az adatvédelmi incidens időpontját, 

- az adatvédelmi incidens körülményeit, 

- az adatvédelmi incidens hatásait, 

- az elhárítására megtett intézkedéseket és 

- az adatvédelmi incidens kivizsgálásának hatására bevezetett helyesbítő-megelőző 

intézkedéseket. 

 

4. Adatvédelmi oktatás 

4.1. Az adatvédelmi tisztviselő évente egy alkalommal oktatást tart az adatvédelmi 

tudatosság emelése érdekében, amelyen kötelesek részt venni az Önkormányzat és a 

Hivatal munkatársai. Az adatvédelmi oktatás legalább az alábbi témákra kiterjed: 

- az előző oktatás óta eltelt időszak tapasztalatai az adatvédelem területén,  

- amennyiben az előző oktatás óta módosult a Szabályzat, a módosítással 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, 

- az esetlegesen megtörtént adatvédelmi incidens bemutatása, értékelése, a 

helyesbítő-megelőző intézkedések ismertetése és 

- az adatvédelem területén történt általános változások, jogszabály módosítások, 

Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a hatóságok bírságolási 

gyakorlatára. 

4.2. Az adatvédelmi tisztviselő az Önkormányzat esetén a polgármester, a Hivatal esetén a 

jegyző erre irányuló döntésének megfelelően rendkívüli oktatást tart az alábbi 

esetekben: 

- valószínűsíthetően magas kockázatú adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén, 

- amennyiben a NAIH a GDPR 58. cikk (2) bekezdése szerinti korrekciós 

hatáskörét gyakorolja. 

 

5. Adatkezelési nyilvántartás5.1. A Szervezet minden általa végzett adatkezelési 

tevékenységről 3. számú függeléke szerinti nyilvántartást vezet. Az adatkezelési 

nyilvántartást naprakészen, szervezeti egységenként kell vezetni. 

 

5.2. Az adatkezelési nyilvántartást a Szervezet elektronikusan, a belső informatikai 

hálózaton, az Adatkezelési nyilvántartás mappában csoportonként vezeti. 

 

5.3. Az adatkezelési nyilvántartást az igazgatóhelyettes és az üzemeltetési csoportvezető 

vezeti, az adatkezelési nyilvántartás vezetését az igazgató havonta ellenőrzi. 

 

 

 



 

6. Adatfeldolgozóra vonatkozó szabályok 

6.1. A Szervezet csak és kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe bármely 

adatkezelési folyamata során, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az 

adatkezelés GDPR követelményeinek való megfeleléséről és az érintettek jogainak 

védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. 

6.2. A Szervezet valamennyi adatfeldolgozójával jelen Szabályzat 4. számú 

függelék szerint írásban adatfeldolgozói szerződést köt, vagy az 4. számú függelék 

szerinti mintaszerződés rendelkezéseit az adatfeldolgozással érintett szerződésbe beépíti, 

kivéve, ha a Szervezetnek fel nem róható okból ez nem lehetséges. Az adatfeldolgozó 

ebben az esetben is köteles a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 
 

7. A személyes adat kezelésének általános szabályai 

7.1. Okmányok fénymásolása 

7.1.1. Az adatkezelés alapelvei, a szükségesség és a célhoz kötöttség elvének való 

megfelelés érdekében a Szervezet nem készít fénymásolatot okmányokról, kivéve, ha 

az okmányról történő másolatkészítést jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi.  

7.1.2. A Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy az okmány érvényességét a 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/okmanyervenyesseglekerdezes.xhtml oldalon 

ellenőrizze. 

7.1.3. A Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy az adatrögzítés és az 

adatminőség elvének megtartása céljából, ha szükséges, a személyazonosság 

igazolására alkalmas okmányról maszkolt fénymásolatot vagy szkennelt képet 

készítsen. A fénymásolás során a Szervezet az igazolvány csak azon részeit hagyja 

fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely az eljárás során 

szükséges.  A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A 

fénymásolatot Szervezet az adatkezelés céljának teljesülésekor, az adategyeztetés 

megtörténtekor azonnal törli vagy megsemmisíti. 

 

7.2. Az érintettek értesítése elektronikus kapcsolattartás során 

7.2.1. Abban az esetben, ha a Szervezet bármely munkatársa az érintett számára 
elektronikus levelet küld, az érintett elektronikus levélcímét köteles a küldés során úgy 

megjelölni, hogy az az elektronikus levél további címzettjei számára se legyen látható. 

Ezt a Szervezet munkatársai elsősorban „titkos másolat”-tal történő címzéssel 

kötelesek megtenni, de a Szervezet kidolgozhat olyan üzenetküldő rendszert (például 

hírlevél küldésére), amely alapvető beállításként, további emberi beavatkozás nélkül 

automatikusan így küldi meg az információt az érintettek számára. 

7.2.2. A 7.2.1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a Szervezet belső 

levelezésére, amennyiben az elektronikus levél címzettjei kizárólag a Szervezet 

munkatársai, illetve ha az elektronikus levél egyetlen – a Szervezet munkatársain 

kívüli címzettje – az érintett. 

7.2.3. A 7.2.1. pontban foglaltakat abban az esetben, ha egy ügy elintézése 

szempontjából jogos érdek fűződik ahhoz, hogy az elektronikus levél valamennyi 

címzettje értesüljön arról, hogy az elektronikus levél tartalmát az elektronikus levél 

további címzettjei is megismerik. 

7.2.4. A 7.2.1. pontban foglalt szabály érvényes a protokoll- és sajtólistára, hírlevél-

listára történő levélírásra is. 

 
7.3.  A személyes adatok törlése, megsemmisítése 



 

7.3.1. Abban az esetben, ha a Szervezet az általa kezelt személyes adatot az 

adatkezelés szabályai alapján nem kezelheti tovább, köteles a személyes adatot törölni 

vagy a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíteni, a megsemmisítés 

tényéről jelen Szabályzat 5. számú függeléke szerinti megsemmisítési jegyzőkönyvet 

felvenni. 

7.3.2. A 7.3.1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni az ügyiratban található, 

ügyirat részét képező személyes adatra, melyre az iratkezelési szabályzat 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7.3.3. Az elektronikus levelekben található személyes adatok törlésére, 

megsemmisítésére a 7.3.1. pontban foglaltak helyett, az informatikai biztonsági 

szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7.3.4. Az adatmegsemmisítési jegyzőkönyv őrzésére az iratkezelési szabályzat 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

IV. Fejezet 

Az adatkezelésre vonatkozó különös szabályok 
 

1. Személyes adatokat tartalmazó szerződések  

 

1.1.  Amennyiben a Szervezet természetes személlyel vagy adatvédelem 

szempontjából természetes személynek minősülő egyéni vállalkozóval szerződik, a 

Szabályzat 1. számú melléklete szerinti folyamatleírást alkalmazza. 

1.2.  Amennyiben a Szervezet jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezettel, civil szervezettel szerződik, a Szabályzat 2. 

számú melléklete szerinti folyamatleírást alkalmazza, a pénzeszköz átadási 

megállapodások kivételével. 

 

 

V. Fejezet 

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések 

 

1. Hivatalos levelet, iratot kizárólag a Szervezettel munkaviszonyban vagy 

közalkalmazott jogviszonyban álló személyek továbbíthatnak. 

2. A hivatali helyiségek kulcsát a portaszolgálat csak a Szervezet ott dolgozó 

munkatársnak, vagy az igazgató által felhatalmazott személynek vagy az Szervezettel 

egyéb jogviszonyban álló, erre feljogosított személynek adhatja ki. 

3. A helyiséget napközben nyitva vagy őrizetlenül hagyni nem szabad. 

4. A munkaidő végén a helyiséget utolsóként elhagyó személy a helyiséget bezárja, és a 

kulcsot a portaszolgálatnak leadja. 

5. A Szervezet működését biztosító informatikai rendszer - beleértve a hardver és a 

szoftverelemeket is - megvédendő minden nem kívánt külső és belső hatástól.  

6. Kizárólag a Szervezet munkatársai férhetnek hozzá az 5. pontban körülírt informatikai 

rendszer elemeihez. 

7. Az eszközök javítása, karbantartása céljából esetlegesen bevont szerződéses partner 

nem férhet hozzá feladatuk elvégzése során a Szervezet adataihoz, rendszereihez. Ha 

valamely rendszer karbantartása, fejlesztése más módon nem végezhető el, akkor csak 

részadatokba nyerhet betekintést. 

8. Az informatikai adat, adatállomány, szoftver, dokumentáció értéket képvisel (szellemi 

és egyéb munka, különféle ráfordítások), ezért ezeket a közérdekű adatok és a 



 

közérdekből nyilvános adatok kivételével lemásolni, illetéktelenül használni vagy 

terjeszteni tilos. 

9. Informatikai eszközt csak megfelelően képzett, a berendezést és a hozzákapcsolódó 

rendszert ismerő, erre feljogosított személy kezelhet.  

10. A tárolt adatokba csak a munkakör ellátásához szükséges mértékig történhet 

betekintés. Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a nyilvántartott 

hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy kezelhet. A jogosultságok 

karbantartásáért az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység felelős. A 

hozzáférési jogosultsággal rendelkező személynek egyéni, titkos jelszóval kell 

bejelentkeznie a rendszerbe. A rendszerben történt, jelszóval védett adatkezelésért a 

hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy felel. Az esetleges visszaélések 

elkerülése érdekében a hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy kötelessége, 

hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa. Az adatkezelés befejeztével a hozzáférési 

jogosultsággal rendelkező személynek a rendszerből ki kell lépnie.  

11. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy a számítógépes és az ahhoz 

alkalmazott adathordozókat úgy kezeli, tárolja, hogy a védelmet igénylő adatokat 

illetéktelen személy ne ismerhesse meg. A munkaidő végeztével a számítógépet az 

illetékes személy kikapcsolja. 

12. A Szervezet számítástechnikai rendszerén kívülre továbbított adatoknál - közérdekű 

adatok és a közérdekből nyilvános adatok kivételével - a továbbító személy a 

továbbítási folyamat során titkosítással végig megakadályozza a jogosulatlan 

hozzáférést. 

13. Szervezet az eszközök mozgatását, hollétét nyilvántartja. Az erre vonatkozó 

szabályokat a Szervezet Leltározási Szabályzata tartalmazza. 

14. A Szervezet a központi rendszerhez kapcsolódó fizikai szervereket önálló helyiségben 

(a továbbiakban: szerverhelyiség) helyezi el. A szerverhelyiségekben a védelem 

érdekében tűzvédelmi riasztóberendezés felszereléséről gondoskodik, a megfelelő 

hőmérsékletet klímaberendezéssel biztosítja. A számítástechnikai eszközök 

áramellátása érdekében szünetmentes áramforrást biztosít. 

15. Ha a központi informatikai rendszer vagy valamelyik alrendszere bármely okból 

kifolyólag nem kívánt módon megváltozik, az informatikai feladatokat ellátó személy 

gondoskodik az előző munkanap végén fennálló konzisztens állapot 

reprodukálhatóságáról. 

16. A Szervezetben csak jogtiszta szoftvereket lehet üzemszerűen használni. A szoftverek, 

adatállományok csak szigorú ellenőrzés után futtathatók, valamint telepíthetők. 

 

V. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Ha az igazgató új, személyes adatot tartalmazó nyilvántartás vezetését határozza el, 

erről az adatkezelés megkezdése előtt az adatvédelmi tisztviselőt értesíti. 

2. Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja, hogy az adatkezelés indokolt-e. Ha az 

adatkezelés nem indokolt, vagy egyébként a jogszabályi előírásoknak nem felel meg, 

akkor erről értesíti az igazgatót. 

 

 

 

 

 

 



 

HARMADIK RÉSZ 

Az információszabadságról és a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének 

teljesítéséről szóló rendelkezések 

 

I. Fejezet 

A közérdekű adatok nyilvánosságára és kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

1. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

1.1. A Szervezet, mint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv 

lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános 

adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivétellel - erre irányuló igény alapján bárki 

megismerhesse. 

1.2. A Szervezet feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen a szervezeti 

költségvetésre és annak végrehajtására, a szervezeti vagyon kezelésére, a közpénzek 

felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek 

és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - 

elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 

1.3. A közérdekből nyilvános adat megismerésére a közérdekű adat megismerésére 

vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 
 

2.  

2.1. A www.mvbmk.hu honlapon közérthető formában tájékoztató szól a közérdekű adat 

igénylésének rendjéről, így különösen a jogorvoslati rendről. 

2.2. Közérdekű adatot bárki igényelhet az igazgatótól  

2.3. Az adatkérő igényét írásban nyújthatja be. A szóban előterjesztett igényt a Szervezet 

munkatársa akivel közölték, írásba foglalja a Szabályzat 7. számú függelékét képező 

igénybejelentő lap kitöltésével. 2.4. Az igénybejelentő lap a www.mvbmk.hu 

honlapról is letölthető.  

2.5. A közérdekű adat megismerésére irányuló eljárás elektronikus űrlap kitöltésével is 

indítható a k5694@mvbmk.gyor.hu e-mail címen keresztül.  

2.6. A Szervezet minden munkatársa késedelem nélkül továbbítja az e-mail címére érkezett 

közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az igazgató e-mail címére.  

2.7. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt teljesítésében a Szervezet adatot 

kezelő munkatársa együttműködik az igazgató által ügy intézésére kijelölt 

ügyintézőjével.  

2.8. A kérelmező igénylésében az általa igényelt közérdekű adatot egyértelműen és 

konkrétan megjelöli. 

2.9. A nem egyértelmű vagy nem kellően konkrét igényt - melynek elbírálása a 

polgármester vagy a jegyző feladata - a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából 

visszajuttatja. 

2.10. Az igény elsődlegesen írásban teljesítendő. Az előterjesztett igényt akkor lehet 

szóban teljesíteni, ha 

a) az igényelt adat a honlapon vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, 

és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető, 

b) az igénylő szóban kéri a választ, 

c) az igény a Szervezet eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános 

tájékoztatással teljesíthető, vagy 

d) szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő. 

2.11. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a kötelezett az igény tudomásra 

jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.  
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2.12. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű vagy nagy számú adatra vonatkozik, a 

határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az adatigénylőt a 

kötelezett az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja. 

2.13. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak  

tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.  

2.14. A közérdekű adat iránti igény teljesítése esetén a mindenkor hatályos önköltség-

számítási szabályzatban meghatározott összeget köteles az igénylő költségként 

megfizetni, melynek összegéről az igény teljesítését megelőzően tájékoztatást 

kap.2.15. Egyéb adatigénylés esetén az igazgató által kiadott engedély alapján az 

abbanmeghatározottak szerint az adat közlésével (ideértve a másolást és az adatok 

meghatározott szempontok szerinti előállítását, illetve csoportosítását is) 

összefüggésben felmerült kiadás arányosan megtérítendő.2.16. Ha a közérdekű 

adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, 

az igény teljesítője a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné teszi. 

2.17. Az igény teljesítője az adatigénylésnek közérthető formában és - ha az aránytalan 

költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel vagy módon tesz 

eleget. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, 

az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az 

adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető 

formában nem lehet eleget tenni.2.18. Az igény teljesítésének megtagadásáról, 

annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati 

lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény tudomására jutását követő 15 

napon belül írásban vagy - ha az igénylő elektronikus levelezési címét közölte - 

elektronikus úton az igazgató értesíti.  

2.19. Az igazgató által kijelölt munkatárs az érintettektől érkező kéréseket a 

személyesadatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével nyilvántartja. 

2.20. Az igazgató által kijelölt munkatárs, aki az igazgató nevében január 31-ig 

elkészíti a Hatóság számára adandó tájékoztatást.  

 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adata csak annyiban 

kezelhető, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított 

költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését és a költségek megfizetését 

követően a Szervezet adatot kezelő munkatársa haladéktalanul törli az igénylő személyes 

adatát, figyelemmel az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében foglaltakra. 

 

 II. Fejezet  

A közérdekű adat elektronikus közzétételére és az egységes közadatkereső rendszerre 

vonatkozó rendelkezések 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Szervezet az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatot 

önkormányzati internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 

adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából díjmentesen 

hozzáférhetővé teszi. A közzétett adat megismerése személyes adat közléséhez nem 

köthető. 

1.2. A Szervezet honlapja a www.mvbmk.hu oldal. 



 

1.3. A Szervezet honlapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és közérdekből 

nyilvános adatot honlapjának nyitólapjáról „Magunkról” menüpontból elérhető, 

„Közérdekű adatok” hivatkozás alatt teszi közzé. 

1.4. A „Közérdekű adatok” hivatkozás alatt „Közbeszerzések” elnevezésű hivatkozást is 

elhelyez, amely hivatkozás alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott adatokat teszi közzé. 

1.5. Az Infotv.-ben meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem 

érinti a Szervezetnek a közérdekű adat közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban 

meghatározott kötelezettségét. 

1.6. A kötelezően közzéteendő adaton kívül elektronikusan közzétehető más közérdekű 

adat is. 

1.7. Az igazgató által kijelölt munkatárs folyamatba építve vizsgálja az Infotv. 

információszabadsággal összefüggő kötelezettségeinek teljesítését, amelynek 

eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít az igazgató 

részére. 

1.8. A Szervezet informatikai feladatokat ellátó, megbízási szerződés   megbízott 

munkatársának feladata a www.mvbmk.hu honlap zavartalan működése technikai 

feltételeinek biztosítása és a honlap adatbázisának folyamatos napi mentése azért, 

hogy működésében előállt zavar esetén a honlap adatbázisa adatvesztés nélkül 

helyreállítható legyen. 

1.9. A Szervezet informatikai feladatokat ellátó munkatársa biztosítja a honlap és az 

egységes közadatkereső közötti kapcsolat kialakítását és fenntartását. 

2. Az adatfelelősre vonatkozó rendelkezések 

2.1. Az igazgató a közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos adatfelelősi 

feladatait a Szervezet csoportjai útján látja el. 

2.2. Az egyes közérdekű adatok közzétételének adatfelelősi feladatai azon csoportvezető 

terhelik, amely csoport azokat előállította, valamint amelynek működése során, vagy 

ahhoz kapcsolódóan keletkeztek. 

2.3. Az általános és különös közzétételi lista közzétételi egységeit és azok adatfelelőseinek 

nyilvántartásáról az igazgató gondoskodik. 

2.4. Az adatfelelős feladatai: 

a) gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és az 

adatközlőnek - eltérő megállapodás vagy utasítás hiányában - elektronikus úton vagy 

elektronikus adathordozón, határidőben történő megküldéséről,  

b) megsemmisülés, sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén 

együttműködik az adatközlővel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra 

átadja, 

c) gondoskodik a közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerűségéről és 

időszerűségéről, 

d) folyamatosan figyelemmel kíséri a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és 

értelmezhetőségét, 

e) a frissített adatokat továbbítja adatközlő számára, vagy jogosultság esetén maga 

feltölti azokat, 

f) ellenőrzi az eljuttatott és közzétett adatok egyezőségét, 

g) ha közzétett közérdekű adatok megváltoznak, és ez érinti a közzétett közérdekű 

adatokat tartalmazó leíró adatokat, az adatfelelős a külön jogszabályban meghatározott 

közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatokat köteles a közzétételi listában 

meghatározott megőrzési idő alatt karbantartani, így különösen az újonnan közzétett 

közzétételi egységre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, az eredeti (változás előtti) 
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közzétételi egységben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves 

vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni, 

h) a közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása 

esetén, illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén előállítja a helyesbített vagy 

frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott 

közzétételi egységeket, és azokat közzététel végett átadja az adatközlőnek, 

i)  az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes 

körűségének biztosítása céljából bejelenti a miniszternek a jogszabályban 

meghatározott adatokat, 

j) biztosítja adatközlőnek a közzétett adatokat összefoglaló, külön jogszabályban 

meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

mellékletének IV. pontjában meghatározott adatokat, és 

k) gondoskodik a közzétételre kerülő adatok, dokumentumok és a megküldést 

igazoló iratok megőrzéséről és irattárazásáról. 

2.5. A Szervezet csoportjaihoz kapcsolódóan keletkezett adatok közzétételét az 

adatközlőhöz történő megküldés előtt a csoportvezető hagyja jóvá. 

 

3. Az adatközlőre vonatkozó rendelkezések 

3.1. Az igazgató a közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos adatkezelői 

feladatait az erre feljogosított személyek útján (a továbbiakban együtt: adatközlő) látja 

el.  

3.2. Az adatközlő feladatai:  

a) gondoskodik a nála keletkezett vagy a hozzá megküldött adatoknak a honlapon 

történő közzétételéről, folyamatos elérhetőségéről, frissítéséről, valamint 

eltávolításáról, továbbá az adatközlés követhetőségéről az adatfelelősök 

közreműködésével, 

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, 

különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat 

elérhető legyen, 

c) biztosítja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek az adatfelelős 

által közzététel végett átadott közérdekű adatokkal (a közzétett közérdekű adatok 

hitelességének biztosítása), 

d) az adatközlő az adatfelelőstől kapott és az adatfelelős által minden esetben - így 

különösen új adat közlése, pontosítása esetében - ellenőrzött adatokat az adatfelelős és 

a közzététel idejének megjelölésével közzéteszi azzal, hogy az eljuttatott és a közzétett 

adatok egyezőségét az adatfelelős ellenőrzi, 

e) megküldi a 8. számú függelékben rögzített formanyomtatványt a kiemelt 

adatszolgáltatónak regisztráció céljából, ha a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

oldalra való feltöltésre kijelölt személy és 

f) feltölti a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra a jogszabályban 

meghatározott adatokat, ha arra jogosultsággal rendelkezik. 

3.3. A honlapszerkesztő az adatközlői feladatokon túl 

a) gondoskodik jogszabályoknak megfelelően a honlap közérdekű adatok 

közzétételére alkalmassá tételéről, adatstruktúrájának, formájának, tartalmának 

kialakításáról,  

b) a technikai feltételek megléte esetén elvégzi a honlapra feltöltött közérdekű 

adatok archiválását, és 

c) a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyez el, 

egyébként az egységes közadatkereső rendszerben adat feltöltésére nem jogosult. 
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4. A közérdekű adatokra vonatkozó közzététel szabályai 

4.1. Az adatfelelős a közzéteendő adatot az adatközlővel egyeztetve elektronikus úton 

(belső levelező-rendszeren), elektronikus adathordozón juttatja el az adatközlőhöz. 

4.2. A közlésre szánt adatokat a szervezeti egység vezetőjének engedélye alapján 

biztosított jogosultsággal rendelkező adatfelelős közvetlenül is rögzítheti az 

adatbázisban.  

4.3. Az adattovábbítás, valamint a honlapon történő megjelenítés úgy végzendő el, hogy a 

közzététel időpontja és a közlés időtartama megfeleljen - az adat jellege szerinti - 

jogszabályban meghatározott határidőnek. 

4.4. Azokat az adatokat, melyek közzétételére jogszabály határidőt nem állapít meg, az 

adatfelelős az adat keletkezését, valamint megismerését követő 15 munkanapon belül 

továbbítja az adatközlőhöz. 

4.5. Az adatközlő - az adatfelelős által megjelölt időpontig, ennek hiányában 5 

munkanapon belül - gondoskodik az adatfelelős által közölt módosítás, pontosítás, 

javítás elvégzéséről, valamint a módosított, pontosított, javított adat törléséről. 

4.6. Az adatközlő - az adatfelelős által megjelölt időpontig, ennek hiányában 5 

munkanapon belül - ellenőrzi az átadott adatok formátum, külalak, megjelenés szerinti 

közlésre való alkalmasságát. Alkalmatlanság esetén a hiányosság kiküszöböléséig 

visszautasítja a közzétételt. 

4.7. Az adatközlő a kapott adatokat közzéteszi (javítja, módosítja stb.) és ennek tényét 

elektronikus úton (a belső levelező-rendszeren keresztül) visszaigazolja az 

adatfelelősnek. 

4.8. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, valamint előző 

állapota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára az alábbiak irányadóak: 

4.8.1. Amennyiben az előző állapotot archívumban kell tartani, az adat frissítése 

esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az 

adat mellett feltünteti az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot 

fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását. 

4.8.2. Téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az 

egységes közadatkereső rendszer számára. 
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Jelen Szabályzat 2018. december 1. napján lép hatályba. 
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