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1. Általános ismertet� 

1.1. A Szabályzat célja és hatálya 

E Szabályzat célja azon bels� szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, 
amelyek biztosítják, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, (Továbbiakban: 
Adatkezel�) adatkezel� és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen Az EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ� védelmér�l és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér�l 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

A Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza az Adatkezel� által kezelt személyes 
adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés 
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, 
hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása 
megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illet�leg kezelése során. 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 

Jelen szabályzat hatálya az ADATKEZEL�-re és azon természetes személyekre terjed ki, 
akikre az adatkezelési tevékenysége vonatkozik. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési 
tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. 

a) Az ADATKEZEL� valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel 
munkavégzésre igénybe vett dolgozóra. 

b) Az adatfeldolgozóra. 

c) A fentieken kívül mindazon személyre, aki az ADATKEZEL�-vel bármilyen 
szerz�déses jogviszonyban áll és az ADATKEZEL�-vel kapcsolatos adatokat kezel, 
dolgoz fel. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 

a) az ADATKEZEL�-nél keletkezett valamennyi személyes adatra, 

b) informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott személyes adatra, 

c) adatkezelés eredményeképpen létrejött személyes adatra, 

d) ADATKEZEL�-nél a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott valamennyi 
hardver- és szoftvereszközre, valamint 

e) az ADATKEZEL� tevékenységével kapcsolatos, m�ködése során keletkez� 
közérdek� adatra vagy közérdekb�l nyilvános adatra. 

A szabályzat id�beli hatálya kiterjed, 



jelen szabályzat id�beli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, 
vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.  

1.2. Fogalmi meghatározások 

1. „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 tényez� alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely m�velet vagy m�veletek összessége, így a gy�jtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ� hozzáférhet�vé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jöv�beli kezelésük 
korlátozása céljából; 

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez f�z�d� bizonyos 
személyes jellemz�k értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdekl�déshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemz�k elemzésére vagy el�rejelzésére használják; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történ� kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további 
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 
lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 
vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhet�; 

7. „adatkezel�”: 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 adatkezel�t vagy az adatkezel� kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezel� nevében személyes adatokat kezel; 

9. „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 min�sülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelel�en az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel�vel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel� vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel� 
tájékoztatáson alapuló és egyértelm� kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
meger�sítést félreérthetetlenül kifejez� cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az �t 
érint� személyes adatok kezeléséhez; 

12. „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; 

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemz�ire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely els�sorban az említett 
természetes személyb�l vett biológiai minta elemzéséb�l ered; 

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemz�ire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 
amely lehet�vé teszi vagy meger�síti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például 
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról; 

16. „tevékenységi központ”: 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkez� adatkezel� esetében az 
Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 
céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezel� egy Unión belüli másik 
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az 
említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet 
kell tevékenységi központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkez� adatfeldolgozó esetében 
az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem 
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli 
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben végzett f� adatkezelési tevékenységek zajlanak, 
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 
vonatkoznak; 



17. „képvisel�”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkez� és az 
adatkezel� vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy 
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezel�t vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezel�re 
vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

18. „Cég”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesít� 
Cégeket és egyesületeket is; 

19. „Cégcsoport”: az ellen�rz� Cég és az általa ellen�rzött Cégek; 

20. „kötelez� erej� vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkez� adatkezel� 
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 
csoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató ugyanazon csoportján belüli 
adatkezel� vagy adatfeldolgozó részér�l történ� továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata 
tekintetében követ; 

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelel�en létrehozott független 
közhatalmi szerv; 

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 
kezelése a következ� okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezel� vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 
területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelent�s mértékben érinti vagy valószín�síthet�en jelent�s mértékben 
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkez� érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkez� adatkezel� vagy adatfeldolgozó több 
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 
kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezel� 
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelent�s mértékben érint 
vagy valószín�síthet�en jelent�s mértékben érint érintetteket; 

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezel�re vagy 
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 
kifogásban egyértelm�en be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvet� jogaira 
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 
jelentett kockázatok jelent�ségét; 



25. „az információs társadalommal összefügg� szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás; 

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 
megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

1.3. Kapcsolódó jogszabályok 

• Az EU 2016/679 rendelete, 

• Magyarország Alaptörvénye, 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.), 

• Az egyének védelmér�l a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 
törvény, 

• A min�sített adat védelmér�l szóló 2009. évi CLV. törvény 

• Az adózás rendjér�l szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), 

• A Polgári törvénykönyvr�l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

• A hitelintézetekr�l és a pénzügyi Társaságokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), 

• A t�kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), 

• A pénzmosás megel�zésér�l és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), 

• A központi hitelinformációs rendszerr�l szóló 2011.évi CXXII. törvény (KHR tv.), 

• A fogyasztóvédelemr�l szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), 

• A munka törvénykönyvér�l szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

• A számvitelr�l szóló 2000. évi C. törvény (Sztv. tv.) 

• 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól, 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv, 

• 71/2006. (XII.05.) Tkt határozat létrehozásának éve: 2006.12.05., 

1.4. Adatvédelmi alapelvek, jogalapok 

Az ADATKEZEL� a személyes adatok kezelését jogszer�en és tisztességesen, 
valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszer�ség, tisztességes eljárás és 
átláthatóság”); gy�jtése csak meghatározott, egyértelm� és jogszer� célból történik, és azokat 
nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethet� módon. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. 



 Az ADATKEZEL� kijelenti, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai 
szempontjából megfelel�ek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak. 

Kijelentjük, hogy a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig kezeljük. 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszer�, amennyiben 
legalább az alábbiak egyike teljesül:  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történ� kezeléséhez;  

b) az adatkezelés olyan szerz�dés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerz�dés megkötését megel�z�en az érintett kérésére történ� 
lépések megtételéhez szükséges;  

c) az adatkezelés az adatkezel�re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges;  

e) az adatkezelés közérdek� vagy az adatkezel�re ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

f) az adatkezelés az adatkezel� vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben els�bbséget élveznek 
az érintett olyan érdekei vagy alapvet� jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.  

 

Az ADATKEZEL� kijelenti, hogy az általa végzett minden adatkezelés megfelel� 
jogalappal, illetve hozzájárulással történik. (lásd 2. pont Kezelt adatok köre) 

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

A személyes adatokat az ADATKEZEL�, a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó 
hozzáférési jogosultságokkal rendelkez� munkavállalói, illetve az ADATKEZEL� részére 
szolgáltatási szerz�dések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végz� személyek, 
szervezetek ismerhetik meg, az ADATKEZEL� által meghatározott terjedelemben és a 
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. 

 

Az adatkezel�:  

neve: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 

székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

e-mail címe: info@homokhat.hu 

weboldala: https://www.morahalom.hu/hu/reszletek/homokhati-
kisterseg-tobbcelu-tarsulasa 



ADATKEZEL�-n belüli kapcsolattartó  

Neve: Nógrádi Zoltán 

Beosztása: Elnök 

Telefonszáma: +36 62/281-079 

e-mai címe: nogradi@morahalom.hu 

 

Adatok továbbítása és adatfeldolgozók:  

Név Tevékenység Elérhet�ség 
Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal 

Felettes szerv Szeged, Rákóczi tér 1 

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG 
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT 

Intézmény 6787 Zákányszék, Dózsa György 
utca 44. 

Ásotthalom Nagyközség 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Ásotthalom, Szent István tér 1. 

Bordány Nagyközség 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Bordány, Benke Gedeon u. 44. 

Forráskút Nagyközség 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Forráskút, F� u. 74. 

Mórahalom Városi 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Mórahalom, Szentháromság tér 
1. 

Öttömös Községi 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Öttömös, Felszabadulás u. 12. 

Pusztamérges Községi 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Pusztamérges, Móra Ferenc tér 
1, 

Ruzsa Község Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Ruzsa, Alkotmány tér 2. 

Üllés Nagyközség 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Üllés, Dorozsmai út 40 

Zákányszék Község 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Zákányszék, Lengyel tér 7. 

Zsombó Nagyközség 
Önkormányzat 
Képvisel�testülete 

tagi Önkormányzat Zsombó, Alkotmány u. 3. 

   



2. A kezelt adatok köre 
A jelen Szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, 

tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában 
értelmezhet�k. 

A kezelt adatok részletes körét a GDPR 82 preambulum, ill. 30. cikk szerinti az 
ADATKEZEL� által kezelt nyilvántartás tartalmazza. A szervezet sajátosságából adódóan 
személyes adatokat a végzett tevékenysége során nem kezel.  

- központi orvosi ügyelet m�ködtetése, 
o Központi Orvosi ügyelet szervezése 
o Család és n�védelmi egészségügyi gondozás (Véd�n�i szolgálat). 

- szociális alap és szakellátás, valamint a család- és gyermekjóléti 
feladatellátás, 

o Étkeztetés 
o Népkonyhai étkeztetés 
o Házi segítségnyújtás 
o Jelz�rendszeres házi segítségnyújtás 
o Id�sek, demens betegek nappali ellátása 
o Szenvedélybetegek nappali ellátása 
o Id�skorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
o Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
o Szenvedélybetegek alacsonyküszöb� ellátása 
o Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
o Családsegít� szolgálat Tanyagondnoki szolgálat 
o Gyermekétkeztetés 
o Gyermekjóléti alapellátás- gyermekjóléti szolgáltatás 

- Közigazgatás- és Szolgáltatásszervezési feladatok: 
o Internetes portál m�ködtetése 

- Területfejlesztési feladatok: 
o Fejlesztési programok, dokumentumok készítése 
o Területfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása 

Az adatokat els�dlegesen az Adatkezel�, illetve Adatkezel� bels� munkatársai, 
tevékenységével kapcsolatos üzleti partnerei, beszállítói jogosultak megismerni, azonban 
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás 
rendezése körében Adatkezel� adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltet�) vesz igénybe. 

Adatkezel� az ilyen küls� szerepl�k adatkezelési gyakorlatáért szerz�dés keretében 
vállaltat kötelezettséget. 

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag 
törvényben kötelez�en meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján 
kerülhet sor. 



2.1. Személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetek részére történ� továbbítása (adattovábbítás) 

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ� 
továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország, a harmadik ország valamely 
területe, vagy egy, vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelel� védelmi szintet biztosítja. Ebben az esetben az ilyen 
adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Az ADATKEZEL� személyes 
adatot akkor továbbítunk harmadik országba, ha: 
a) a jogállamiság, az emberi jogok és alapvet� szabadságok tiszteletben tartása, a 

vonatkozó általános és ágazati jogszabályok, köztük a közbiztonságra, a 
védelemre, valamint a nemzetbiztonságra vonatkozó és a büntet�jogi 
rendelkezések, megfelelnek az EU elveinek, 

b) a szóban forgó harmadik országban létezik egy vagy több olyan független és 
hatékonyan m�köd� felügyeleti hatóság, amely felel�s az adatvédelmi 
szabályok betartásának biztosításáért és végrehajtásáért, 

c) a szóban forgó harmadik ország vagy nemzetközi szervezet nemzetközi 
kötelezettségei vagy egyéb, jogilag kötelez� erej� egyezményekb�l vagy jogi 
eszközökb�l, valamint többoldalú vagy regionális rendszerekben való 
részvételéb�l ered� – különösen a személyes adatok védelmével kapcsolatos – 
kötelezettségei megfelelnek az EU elveinek és ha, a Bizottság az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában és annak honlapján közzéteszi az olyan harmadik 
országok, harmadik országon belüli területek és meghatározott ágazatok, 
valamint nemzetközi szervezetek jegyzékében szerepel az adattovábbítás 
helye. 

3. Incidenskezelés 

3.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

Az adatvédelmi incidenst az ADATKEZEL� indokolatlan késedelem nélkül, ha 
lehetséges, legkés�bb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 
bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 
incidens valószín�síthet�en nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a 
késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Az ADATKEZEL� megköveteli, hogy az adatfeldolgozónál történt adatvédelmi 
incidenst, az arról való tudomásszerzését követ�en indokolatlan késedelem nélkül jelentse be 
az adatkezel�nek. 

A bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 
érintettek kategóriáit és hozzávet�leges számát, valamint az incidenssel érintett adatok 
kategóriáit és hozzávet�leges számát; 



b) közölni kell az adatvédelmi tisztvisel� vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhet�ségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensb�l ered�, valószín�síthet� következményeket; 
d) ismertetni kell az adatkezel� által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensb�l ered� 
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidej�leg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül kés�bb részletekben is közölhet�k. 

 Az adatkezel� nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 
nyilvántartás lehet�vé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellen�rizze az e cikk 
követelményeinek való megfelelést. 

3.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensr�l 

Ha az adatvédelmi incidens valószín�síthet�en magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az ADATKEZEL� indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensr�l. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthet�en ismertetjük az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közöljük legalább a fent említett információkat és 
intézkedéseket. 

Az érintettet nem tájékoztatjuk az els� bekezdésben említettek szerint, ha a következ� 
feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezel� megfelel� 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) az adatkezel� az adatvédelmi incidenst követ�en olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) 
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószín�síthet�en nem valósul 
meg;  

c) a tájékoztatás aránytalan er�feszítést tenne szükségessé.  

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy 
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

Amennyiben az ADATKEZEL� még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensr�l, 
a felügyeleti hatóság, (miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószín�síthet�en 
magas kockázattal jár), elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett 
feltételek valamelyikének teljesülését. 



4. Az érintettek jogai 

4.1. El�zetes tájékoztatás 

Az ADATKEZEL� az adatkezeléssel kapcsolatos el�zetes tájékoztatás módját és 
elérhet�ségét nyilvánosságra hozza 

1. minden papír vagy elektronikus formanyomtatványon, melyben az ügyfél hozzájáruló 
nyilatkozatot tesz, 

2. az ADATKEZEL� honlapján az Adatkezelési tájékoztatóban. 

Az érintett a jelzett formák bármelyikében el�zetesen tájékozódhat az ADATKEZEL� 
által kezelt személyes adatainak vonatkozásában. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése el�tt közöljük, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy jogi kötelezettség. Az érintettet - egyértelm�en, közérthet�en és 
részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényr�l, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyér�l, az adatkezelés id�tartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezel� 
az érintett hozzájárulásával és az adatkezel�re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehet�ségeire is. 

4.2. Hozzáféréshez való jog 

Az érintett az adatkezel�t�l, továbbá a kötelezett az adatvédelmi tisztvisel�t�l 
személyesen vagy írásban tájékoztatást kérhet a személyér�l kezelt adatok körér�l, továbbá az 
adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy 
címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 
közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett id�tartamáról, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen id�tartam meghatározásának szempontjairól. 

A tájékoztatás során az érintett tudomására hozzuk, hogy az adatkezeléssel 
kapcsolatos esetleges panasza esetén els�dlegesen az ADATKEZEL� bels� adatvédelmi 
felel�séhez, vagy szabálytalan adatkezelés vélelmezése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

Az érintett csak személyes megkeresés esetén tekinthet bele az adatkezelésbe oly 
módon, hogy más érintett személyes adatait semmilyen körülmények között nem ismerheti 
meg.  

Az érintett kérelmére a tájékoztatást végz� munkatárs köteles ismertetni az 
ADATKEZEL� által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, id�tartamát, az 
adatfeldolgozó(k) nevét és címét, továbbá azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. 

Abban az esetben, ha az érintett részletes tájékoztatást kér a harmadik személy felé történt 
adattovábbításról vagy az adatok nyilvánosságra hozataláról, akkor a tájékoztatást végz� 



munkatárs kötelessége az ügyfelet az érintett az adatgazdához irányítani, aki a nyilvántartások 
alapján köteles a szükséges tájékoztatási és betekintési kötelezettségnek eleget tenni. A 
tájékoztatást írásban, közérthet� formában az igény benyújtásától számított legrövidebb id� 
alatt, de legfeljebb 25 napon belül kell megadni. 

Az írásos tájékoztatással az ADATKEZEL� az érintett kérelmére személyes adatait és az 
azok kezelésével kapcsolatos információkat a rendelkezésére bocsátja. 

Az adatkezel� a tájékoztatási kötelezettségét csak az Info tv.-ben foglalt esetekben, 
továbbá akkor tagadja meg, ha a kért adatokat az illetékes szerv a megfelel� eljárás keretében 
min�sített adattá nyilvánította, mely esetben az adatgazda köteles az érintettel a közlés 
megtagadásának indokát közölni. 

Az adatkezel� (jelen esetben adatgazda) köteles az elutasított kérelmekr�l tájékoztatni a bels� 
adatvédelmi felel�st. 

4.3. Helyesbítéshez való jog 

A 16. cikk szerinti helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az 
ADATKEZEL�, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy 
hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy 
helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethet�, az érintett által 
rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes 
adatokhoz f�zött nyilatkozattal kiegészíti. 

A szükséges módosításokat a kérelem alapján az ADATKEZEL� elvégzi, ennek 
kényér�l tájékoztatja az adatkezel�t 

Mentesül az ADATKEZEL� a helyesbítéshez való jog érvényesítése alól, ha 

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 
azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget 
kizáróan nem állapítható meg. 

Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez az ADATKEZEL� 
elutasítja, arról az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

- az elutasítás kényér�l, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

- az érintettet az Info tv. alapján, megillet� jogokról, valamint azok érvényesítésének 
módjáról, így különösen a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehet�ségér�l. 

4.4. Törléshez való jog (elfeledtetés joga) 

A 17. cikk szerinti törléshez való jog érvényesítése érdekében az ADATKEZEL� 
haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, 

1. ha az adatkezelés jogellenes, 



2. ha azt az érintett kéri – a törvényben megállapított esetek kivételével –, 

3. ha az adatkezelés célja megsz�nt, 

4. ha az adatok tárolásának törvényben, nemzetközi szerz�désben vagy az Európai Unió 
kötelez� jogszabályaiban meghatározott id�tartama letelt, 

5. jogalapja megsz�nt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

6. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogszabálya, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte. 

Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok törléséhez az ADATKEZEL� 
elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatjuk 

1. az elutasítás tényét�l, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

2. az érintettet az Info tv. alapján megillet� jogokról, valamint azok érvényesítésének 
módjáról, így különösen a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehet�ségér�l. 

4.5. Korlátozáshoz való jog 

Az ADATKEZEL� 18. cikk szerinti a személyes adatok korlátozáshoz való jogot az 
alábbi esetekben érvényesíti: 

1. ha az érintett vitatja az adatkezel�, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, 
és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan 
nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának id�tartamára, 

2. ha a 17. cikk szerinti meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az 
érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezel� rendelkezésére álló információk alapján 
megalapozottan feltételezhet�, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a 
törlés mell�zését megalapozó jogos érdek fennállásának id�tartamára, 

3. ha a 17. cikk szerinti meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az 
adatkezel� vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban 
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntet�eljárás – során az adatok 
bizonyítékként való meg�rzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig, 

4. ha az Info tv. 17. cikk szerinti meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de 
az Info tv.-ben foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok meg�rzése 
szükséges, az Info tv. bekezdésében meghatározott id�pontig. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az ADATKEZEL� 
az érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési m�veletet kizárólag az 
érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerz�désben, 
illetve az Európai Unió kötelez� jogszabályában meghatározottak szerint végez. 

Ha az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok korlátozásához az ADATKEZEL� 
elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 



1. az elutasítás kényér�l, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

2. az érintettet az Info tv. törvény alapján megillet� jogokról, valamint azok érvényesítésének 
módjáról, így különösen a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehet�ségér�l. 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezel� rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel�nek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel�, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta, ha:  

a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulással vagy az adatkezelés szerz�dés teljesítéséhez 
szükséges; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog fenti bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett 
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 
adatkezel�k közötti közvetlen továbbítását.  

Az e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek� 
vagy az adatkezel�re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

4.7. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 
kezelése ellen [e) az adatkezelés közérdek� vagy az adatkezel�re ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f) az 
adatkezelés az adatkezel� vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben els�bbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
vagy alapvet� jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek.], ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben az ADATKEZEL� a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az adatkezel� bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít� erej� 
jogos okok indokolják, amelyek els�bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el�terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történ� 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 



Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történ� 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet�k.  

Az információs társadalommal összefügg� szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvt�l eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot 
m�szaki el�írásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelel�en 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult 
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdek� okból végzett feladat 
végrehajtása érdekében van szükség.  

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy �t hasonlóképpen jelent�s mértékben érintené. 

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  

a) az érintett és az adatkezel� közötti szerz�dés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges;  

b) meghozatalát az ADATKEZEL� alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehet�vé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelel� intézkedéseket is megállapít; vagy  

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  

Az a) és c) pontban említett esetekben az ADATKEZEL� köteles megfelel� intézkedéseket 
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az 
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezel� részér�l emberi beavatkozást kérjen, 
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

Az említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy 
g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 
érdekében megfelel� intézkedések megtételére került sor. 

4.8. Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát 
kezdeményezheti az ADATKEZEL� adatkezelési intézkedése jogszer�ségének vizsgálata 
céljából, 

1. ha az adatkezel� a jelen szabályzat 4.1.- 4.5. pontjaiban meghatározott jogainak 
érvényesítését korlátozza vagy e jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, 
valamint 

2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 
szerint személyes adatainak kezelése során az ADATKEZEL�, illetve az általa megbízott 



vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelez� jogi aktusában meghatározott 
el�írásokat. 

Amennyiben a személyes adataival kapcsolatos tiltakozást, panaszt, kérelmeit az 
ADATKEZEL�-nál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett bármikor 
úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál jogosult bejelentést tenni az alábbi elérhet�ségek valamelyikén. 



 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhet�ségei 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36-1-
3911400, Telefax: +36-1-3911410, Web: https://naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 
Online ügyindítás: https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

4.9. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának 
sikertelensége esetén. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. Az ADATKEZEL� feladata a bírósági tárgyalások során az 
ADATKEZEL� jogkövet� magatartását bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék el�tt is megindíthatja. 

Ha a bíróság az érintett kérelmének helyt ad, az adatkezel�t a tájékoztatás megadására, 
az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. 

A bizonyítási eljáráshoz a felel�s adatkezel�nek, és ha van adatvédelmi tisztvisel�nek, 
minden lényeges információt, szabályzatot, naplóbejegyzést a jogi képvisel� rendelkezésére 
kell bocsátani. 

Az ADATKEZEL�-t elmarasztaló bírósági ítélet esetén az Igazgatósága munkaügyi eljárást, 
polgárjogi pert indíthat a vét� adatfeldolgozó, adatkezelést végz� munkatárs vagy küls�s 
megbízott, alvállalkozó ellen. 

4.10. Adatvédelmi tisztvisel� (DPO) 

Adatvédelmi tisztvisel� foglalkoztatására az ADATKEZEL� nem kötelezett. Az ezzel 
kapcsolatos esetleges képviseletet a Mórahalom Város Polgármesteri Hivatal adatvédelmi 
tisztvisel�je látja el. 

4.11. Titoktartási kötelezettség 

Az ADATKEZEL� alkalmazottai, munkavállalói üzletfelei kötelesek a rájuk bízott, 
illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat id�beli korlátozás nélkül 
meg�rizni. E titoktartás nem terjed ki a közérdek� adatok nyilvánosságára és a közérdekb�l 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettségre. 

A titoktartási kötelezettség megszegése munkaügyi, polgári jogi, valamint büntet�jogi 
szankciót vonhat maga után. 



4.12. Korlátozások 

(1) Az adatkezel�re vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, 
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban 
lév� rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, 
ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvet� jogok és szabadságok lényeges tartalmát, 
valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus 
társadalomban: 

a. nemzetbiztonság; 

b. honvédelem; 

c. közbiztonság; 

d. b�ncselekmények megel�zése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás 
lefolytatása, illetve büntet�jogi szankciók végrehajtása, beleértve a 
közbiztonságot fenyeget� veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek 
megel�zését; 

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdek� 
célkit�zései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy 
pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási 
kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megel�zése, 
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi 
feladatok ellátásához kapcsolódó ellen�rzési, vizsgálati vagy szabályozási 
tevékenység; 

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

j. polgári jogi követelések érvényesítése. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes 
rendelkezéseket tartalmaznak legalább: 

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 

b. a személyes adatok kategóriáira, 

c. a bevezetett korlátozások hatályára, 

d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás 
megakadályozását célzó garanciákra, 

e. az adatkezel� meghatározására vagy az adatkezel�k kategóriáinak 
meghatározására, 

f. az adattárolás id�tartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe 
véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 

g. az érintettek jogait és szabadságait érint� kockázatokra, és 

h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a 
korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 



4.13. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás 

(1) Az ADATKEZEL� el�segíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen 
szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja 
meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

(2) Az ADATKEZEL� indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezését�l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekr�l. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határid� további két hónappal meghosszabbítható. A határid� 
meghosszabbításáról az adatkezel� a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételét�l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érin-tettet.  

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehet�ség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

(4) Ha az ADATKEZEL� nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkés�bb a kérelem beérkezését�l számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 
nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) Az ADATKEZEL� a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. 
pontban részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és 
intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezelésér�l, hozzáférés a kezelt adatokhoz, 
adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, 
tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensr�l való tájékoztatás) díjmentesen 
biztosítja az érintett számára.  

(6) Ha az érintett kérelme egyértelm�en megalapozatlan vagy – különösen ismétl�d� jellege 
miatt – túlzó, az adatkezel�, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összeg� díjat 
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történ� intézkedést. 

(7) A kérelem egyértelm�en megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezel�t 
terheli. 

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezel�nek megalapozott kétségei 
vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 
kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának meger�sítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. 

5. Az adatfeldolgozással kapcsolatos szabályok 
(1) Az ADATKEZEL� az általa kezelt személyes adatok körében megbízott küls� 
adatfeldolgozót vesz igénybe a következ� feladatok ellátása céljából: 

- internetes honlap üzemeltetése, karbantartása, 

- adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, 

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását egy nyilvántartás tartalmazza 



(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezel� 
határozza meg. 

(3) Az ADATKEZEL� deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az 
adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezel� rendelkezései szerint 
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 
adatkezel� rendelkezései szerint köteles tárolni és meg�rizni. 

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési m�veletek tárgyában adott utasítások 
jogszer�ségéért az ADATKEZEL� felel.  

(5) Az ADATKEZEL� kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyér�l, 
az adatfeldolgozás helyér�l való tájékoztatás megadása. 

(6) Az ADATKEZEL� az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére 
felhatalmazást nem ad. 

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerz�dést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 
tevékenységben érdekelt. 

 

2. Az ADATKEZEL� által ellátott adatfeldolgozói tevékenység 

(1) Az ADATKEZEL� kötelezettséget vállal, illet�leg megfelel� garanciákat nyújt az általa 
adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek a rendeletben szabályozott 
követelményrendszerrel való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, 
megfelel� technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  

(2) Az ADATKEZEL� mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezel�t, ha 
úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós 
adatvédelmi rendelkezéseket. 

(3) Az ADATKEZEL� az Adatkezel� utasítására, az adatvédelmi szabályokkal és 
alapelvekkel összhangban dolgozza fel az Adatokat, és köteles figyelemmel lenni az 
Adatkezel�nek az Adatfeldolgozó által ismert szerz�déses kötelezettségeire. 

(4) Az ADATKEZEL� az adatkezel� által részére átadott adatokat nem módosíthatja, 
törölheti, másolhatja, kapcsolhatja össze más adatbázisokkal az adatokat, nem használhatja a 
jelen Szerz�dést�l eltér� célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve 
olyan mértékben, amennyiben az Adatkezel� azt számára kifejezetten el�írja és az 
Adatfeldolgozás céljából szükséges. 

(5) Az ADATKEZEL� nem jogosult az adatkezel� képviseletére, vagy az adatkezel� 
nevében jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezel�vel kötött megállapodás, 
vagy más okirat kifejezetten felhatalmazza.  

(6) Az ADATKEZEL� lerögzíti, hogy az adatkezel� kizárólagosan jogosult az 
adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott adatok feldolgozási célját és módját meghatározni.  



(7) Az ADATKEZEL�, mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, 
köteles mind-azon technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az 
adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, ennek megfelel�en intézkedéseket köteles tenni 
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá 
megfelel� intézkedéseket foganatosítani a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a 
technikai változásokból ered� hozzáférhetetlenné válás el-len.  

(8) Az ADATKEZEL� jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek 
betartására adatfel-dolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget 
vállal, az ott rögzítettek az adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók. 

(9) Az ADATKEZEL�, mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak részére biztosít 
hozzáférést az adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra 
szükségük van, továbbá tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkez�ket a biztonsági 
követelményeknek való megfelelési és titoktartási kötelezettségr�l. 

(10) Az ADATKEZEL�, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttm�ködik 
az adatkezel�vel annak érdekében, hogy az adatkezel� a rá vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségeit betartani tudja. Az együttm�ködés különösen az alábbi területekre terjed ki: 
az érintettek hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez f�z�d� jogainak teljesítésével 
kapcsolatos megkeresések jogszabályi határid�n belüli teljesítése.  

(11) Az ADATKEZEL�, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott 
adatok adatkezel� utasításainak megfelel� módosítására, kiegészítésére, kijavítására, 
zárolására, illetve törlésére.  

(12) Az ADATKEZEL� köteles az adatkezel�t haladéktalanul értesíteni minden, az adatok 
biztonságát érint�, eseményr�l, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket 
megtenni és teljes kör�-en együttm�ködni adatkezel�vel.  

(13) Az ADATKEZEL� kötelezi magát arra, hogy az adatkezel� és annak megbízottjai 
részére az adatfel-dolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és 
eljárásai körében lefolytatott ellen�rzés, vizsgálat során az adatkezel�vel teljes kör�en 
együttm�ködik, Ennek keretében biztosítja az ellen�rzésre jogosult személy számára azt, 
hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos nyilván-tartásokhoz, az azokban tárolt 
adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során alkalmazott eljárásokhoz teljes kör�en 
hozzáférjen.  

6. Adatbiztonsági intézkedések 
Az adatbiztonság megvalósításának elvei. 

(1) Az ADATKEZEL� személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített 
tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. 

(2) Az ADATKEZEL� az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget 
vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és 



titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illet�leg kialakítja a fentiekben meghatározott 
jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat. 

(3) Az ADATKEZEL� által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a 
következ�kre irányulnak:  

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása; 

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások 
folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló 
képességének fennállása; 

c. fizikai vagy m�szaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kell� id�ben vissza lehet 
állítani; 

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló 
eljárás alkalmazása, 

(4) Az biztonság megfelel� szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell 
venni az adat-kezelésb�l ered� olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséb�l, 
elvesztéséb�l, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférésb�l erednek. 

(5) Az ADATKEZEL� az adatokat megfelel� intézkedésekkel védi 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. 

(6) Az ADATKEZEL� az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak 
megfelel�en tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb 
az ADATKEZEL� érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre 
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 

(7) Az ADATKEZEL� az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes 
adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy összhangban a fent rendelkezéssel - 
az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelel� hozzáférési jogosultsággal rendelkez� 
munkavállalók ismerhetik meg.  

(8) Az ADATKEZEL� vezet�i, munkavállalói a személyes adatokat harmadik 
személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megteszik.  

(9) Az ADATKEZEL� azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes 
adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével 
vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.  

(10) Az ADATKEZEL� az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több 



lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szint� védelmét 
biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

2. Az ADATKEZEL� informatikai nyilvántartásainak védelme 

(1) Az ADATKEZEL� az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság 
megvalósulásához a következ� szükséges intézkedéseket foganatosítja: 

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó 
védelemmel, (valós idej� vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)  

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelmér�l, 
beleértve az elemi károk elleni védelmet, 

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni 
védelmér�l, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,  

d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok 
helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági 
másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja. 

3. Az ADATKEZEL� papíralapú nyilvántartásainak védelme 

(1) Az ADATKEZEL� a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve t�zvédelem tekintetében. 

(2) Az ADATKEZEL� vezet�je, munkavállalói, és egyéb, a ADATKEZEL� 
érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lév�, személyes adatokat is 
tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek 
biztonságosan �rizni, és védeni a jogosulatlan hozzá-férés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. 

Az ADATKEZEL� (adatkezel� és az adatfeldolgozó) a tudomány és technológia 
állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és 
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószín�ség� és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelel� technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelel� szint� 
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:  

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét;  

c) fizikai vagy m�szaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kell� id�ben vissza lehet 
állítani;  

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást.  



 

A biztonság megfelel� szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vesszük 
az adatkezelésb�l ered� olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséb�l, elvesztéséb�l, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférésb�l erednek.  

Az adatkezel�ként és az adatfeldolgozásra vonatkozóan is intézkedéseket hozunk 
annak biztosítására, hogy az adatkezel� vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a 
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkez� természetes személyek kizárólag az adatkezel� 
utasításának megfelel�en kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ett�l való eltérésre 
uniós vagy tagállami jog kötelezi �ket.  

6.1. Adminisztratív biztonság 

6.1.1. Hardver-szoftver nyilvántartás 

Az ADATKEZEL� az elektronikus információs rendszereir�l azok védelme 
érdekében, nyilvántartást vezet, folyamatosan aktualizálja a nyilvántartást. A nyilvántartás 
minden rendszerre nézve tartalmazza: 

� annak alapfeladatait; 
� a rendszerek által biztosítandó szolgáltatásokat; 
� az érintett rendszerekhez tartozó licenc számot (ha azok az érintett szervezet 

kezelésében vannak); 
� a rendszer felett felügyeletet gyakorló személy személyazonosító és elérhet�ségi 

adatait; 
� a rendszert szállító, fejleszt� és karbantartó szervezetek azonosító és elérhet�ségi 

adatait, valamint ezen szervezetek rendszer tekintetében illetékes kapcsolattartó 
személyeinek személyazonosító és elérhet�ségi adatait. 

6.1.2. Képzés 

Az ADATKEZEL� felkészít� képzést tart a felhasználóknak, szerepkörüknek és 
felel�sségüknek megfelel�en mind az adatvédelem, mind az információbiztonság 
tárgykörében: 

� szerepkörbe vagy felel�sségbe kerülésüket követ� meghatározott id�n belül; 
� meghatározott gyakorisággal (évente), vagy amikor az szükséges. 

6.2. Fizikai biztonság 

6.2.1. Vagyonvédelem 

Az ADATKEZEL� kizárólag az általa meghatározott be-, és kilépési pontokon biztosítja a 
belépésre jogosultak számára a fizikai belépést; 

� naplózza a fizikai belépéseket; 



� ellen�rzés alatt tartja a létesítményen belüli, belépésre jogosultak által elérhet� 
helyiségeket; 

� kíséri a létesítménybe ad-hoc belépésre jogosultakat, és figyelemmel követi a 
tevékenységüket; 

� megóvja a kulcsokat, hozzáférési kódokat, és az egyéb fizikai hozzáférést ellen�rz� 
eszközt; 

� nyilvántartást vezet a fizikai belépést ellen�rz� eszközr�l; 
� meghatározott rendszerességgel változtatja meg a hozzáférési kódokat és kulcsokat, 

vagy azonnal, ha a kulcs elveszik, a hozzáférési kód kompromittálódik, vagy az adott 
személy elveszti a belépési jogosultságát; 

� az egyéni belépési engedélyeket a belépési pontokon ellen�rzi; 
� a kijelölt pontokon való átjutást felügyeli a szervezet által meghatározott fizikai 

belépést ellen�rz� rendszerrel vagy eszközzel; 
� felhívja a szervezet tagjainak figyelmét a rendellenességek jelentésére 

6.2.2. Környezeti védelem 

Az ADATKEZEL� védi az elektronikus információs rendszert árammal ellátó 
berendezéseket és a kábelezést a sérüléssel és rongálással szemben. 

 Az els�dleges áramforrás kiesése esetére, a tevékenységhez méretezett, rövid 
ideig m�köd�képes szünetmentes áramellátást biztosít az elektronikus információs rendszer 
szabályos leállításához vagy a hosszú távú tartalék áramellátásra történ� átkapcsoláshoz. 

 Lehet�séget biztosítunk az elektronikus információs rendszer vagy egyedi 
rendszerelemek áramellátásának kikapcsolására vészhelyzetben; 

Gondoskodunk a vészkikapcsoló berendezések biztonságos és könny� 
megközelíthet�ségér�l; megakadályozza a jogosulatlan vészkikapcsolást. 

 Egy automatikus vészvilágítási rendszert alkalmazunk és tartunk karban, amely 
áramszünet esetén aktiválódik, és amely biztosítja a vészkijáratokat és a menekülési 
útvonalakat. 

 Az elektronikus információs rendszerek számára független áramellátással 
támogatott észlel�, az informatikai eszközökhöz megfelel� t�zelfojtó berendezéseket 
alkalmaz, és tart karban. Az érintett szervezet a személyzet által folyamatosan nem felügyelt 
elektronikus információs rendszerek számára automatikus t�zelfojtási képességet biztosít. 

 Az informatikai er�forrásokat koncentráltan tartalmazó helyiségekben (pl. 
adatközpont, szerver szoba, központi gépterem) az er�források biztonságos m�ködéséhez 
szükséges szinten tartja a h�mérsékletet és páratartalmat; az informatikai er�forrásokat 
koncentráltan tartalmazó helyiségekben (pl. adatközpont, szerver szoba, központi gépterem) 
figyeli a h�mérséklet és páratartalom szintjét. 

 Védjük az elektronikus információs rendszert a cs�vezeték rongálódásból 
származó károkkal szemben, biztosítva, hogy a f�elzáró szelepek hozzáférhet�ek, és 
megfelel�en m�ködnek, valamint a kulcsszemélyek számára ismertek; az informatikai 
er�forrásokat koncentráltan tartalmazó helyiségek tervezése (pl. adatközpont, szerver szoba, 



központi gépterem) során biztosítja, hogy az a víz-, és más hasonló kártól védett legyen, akár 
cs�vezetékek kiváltásával, áthelyezésével is. 

6.2.3. Szállítási védelem 

Az ADATKEZEL� tiltja, továbbá figyeli és ellen�rzi a létesítménybe bevitt, onnan 
kivitt információs rendszerelemeket, és nyilvántartást vezet ezekr�l. 

6.3. Logikai biztonság  

6.3.1. Jogosultságkezelés 

Az ADATKEZEL� minden érintett szervezeti munkakört, vagy érintett szervezethez 
kapcsolódó feladatot biztonsági szempontból besorol; rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a 
munkakörök és feladatok biztonság szempontú besorolását. 

Az ADATKEZEL� az elektronikus információs rendszerhez való hozzáférési 
jogosultság megadása el�tt ellen�rzi, hogy az érintett személy a fenti pontok szerinti 
besorolásnak megfelel� feltételekkel rendelkezik-e; folyamatosan ellen�rzi a fenti pont 
szerinti feltételek fennállását. 

6.3.2. Jelszókezelés 

Az ADATKEZEL� megvédi a hitelesítésre szolgáló eszközök tartalmát a jogosulatlan 
felfedést�l és módosítástól; megköveteli a hitelesítésre szolgáló eszközök felhasználóitól, 
hogy védjék eszközeik bizalmasságát, sértetlenségét; 

6.3.3. Biztonsági mentés 

Az ADATKEZEL� meghatározott gyakorisággal mentést végez az elektronikus 
információs rendszerben tárolt felhasználószint� információkról, összhangban a helyreállítási 
id�re és a helyreállítási pontokra vonatkozó célokkal; meghatározott gyakorisággal elmenti az 
elektronikus információs rendszerben tárolt rendszerszint� információkat, összhangban a 
helyreállítási id�re és a helyreállítási pontokra vonatkozó célokkal;  

 Gondoskodunk az elektronikus információs rendszer utolsó ismert állapotba 
történ� helyreállításáról és újraindításáról egy összeomlást, kompromittálódást vagy hibát 
követ�en. 

6.3.4. Kártékony kódok elleni védelem (vírusírtás) 

Az ADATKEZEL� az elektronikus információs rendszerét annak belépési és kilépési 
pontjain védi a kártékony kódok ellen, felderíti és megsemmisíti azokat; 

Az elektronikus információs rendszer automatikusan frissíti a kártékony kódok elleni 
védelmi mechanizmusokat. 

6.3.5. Naplózás 

Az ADATKEZEL� meghatározza a naplózható és naplózandó eseményeket, és 
felkészíti erre az elektronikus információs rendszerét; 



Az elektronikus információs rendszer a naplóbejegyzésekben gy�jtsön be elegend� 
információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen események történtek, mib�l 
származtak ezek az események, és mi volt ezen események kimenetele.  

7. Egyéb rendelkezések 
 (1) Az ADATKEZEL� köteles az ADATKEZEL� valamennyi munkavállalója 

részére ismertetni jelen szabályzat rendelkezéseit.  

(2) Az ADATKEZEL� köteles gondoskodni arról, hogy az ADATKEZEL� 
valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen 
kötelezettség végrehajtása céljából az ADATKEZEL� el�írja az ADATKEZEL� 
munkavállalóival kötött munkaszerz�dések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló 
kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.   

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illet�leg módosítása az ADATKEZEL� 
feladatkörébe tartozik. 

 

Kelt, 2021.01.23. 

 

       Nógrádi Zoltán sk. 

 


