
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ 

  

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  (Infotv.) hatálya alá tartozó adatkezelésekre  

 

 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

 

A Főigazgatóság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy 

legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az 

érintett rendelkezésére bocsátja 

a) a Főigazgatóság és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó 

végez – az adatfeldolgozó megnevezését és elérhetőségeit, 

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 

c) a tervezett adatkezelés célját és 

d) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése 

módjának ismertetését. 

 

A Főigazgatóság a fenti a)-d) pontokkal egyidejűleg, azokkal azonos módon vagy az 

érintettnek címzetten tájékoztatást nyújt 

a) az adatkezelés jogalapjáról, 

b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 

c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és 

nemzetközi szervezeteket – köréről, 

d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és 

e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. 

 

A Főigazgatóság a tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan 

késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha 

ezen intézkedése az Infotv. 16. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott 

valamely érdek biztosításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

2. Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett kérelmére a Főigazgatóság tájékoztatást nyújt arról, hogy a személyes 

adatait a Főigazgatóság, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az érintett adatait a Főigazgatóság, illetve a 

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, a Főigazgatóság 



az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettnek az általa és a megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és közli vele 

a) a kezelt személyes adatok forrását, 

b) az adatkezelés célját és jogalapját, 

c) a kezelt személyes adatok körét, 

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek 

– ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – 

körét, 

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjait, 

f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése 

módjának ismertetését, 

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és 

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült 

adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az 

azok kezelésére tett intézkedéseket. 

 

A Főigazgatóság az ilyen irányú kérelmet az érintett személyazonosságának 

azonosítását követően annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

A Főigazgatóság a kérelem teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja 

vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § 

(3) bekezdésének a)–f) pontjaiban meghatározott valamely érdek biztosításához. 

Ebben az esetben a Főigazgatóság az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja  

a)  a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és 

ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása az 

Infotv. 16. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott valamely érdek 

érvényesülését nem veszélyezteti, valamint 

b) az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének 

módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a 

Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. 

 

3. Helyesbítéshez való jog 

 

A Főigazgatóság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt azon személyes adatokat, amelyek pontatlanok, 

helytelenek vagy hiányosak – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul 

pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az 

érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett 

által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.  

 



A Főigazgatóság az ilyen irányú kérelmet az érintett személyazonosságának 

azonosítását követően annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

A Főigazgatóság a helyesbítés tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja 

az érintettet és azon adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését 

megelőzően továbbította. 

 

A Főigazgatóság mentesül a személyes adatok helyesbítésére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha 

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak 

rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága 

kétséget kizáróan nem állapítható meg. 

 

Ha a Főigazgatóság az érintett személyes adatai helyesbítésére irányuló kérelmét 

elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok 

érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a Főigazgatóság, 

illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok 

kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is 

gyakorolhatja. 

 

A Főigazgatóság az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól szóló 

tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás 

tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése 

elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban 

meghatározott valamely érdek biztosításához. 

 

Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság ingyenesen teljesíti, kivéve, ha az érintett a 

folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet terjeszt elő, amely 

alapján a Főigazgatóság az érintett személyes adatainak helyesbítését jogszerűen 

mellőzi. Ebben az esetben a Főigazgatóság az ismételt és megalapozatlan kérelemmel 

összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti.  

 

 

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

A Főigazgatóság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 



a) az érintett vitatja a Főigazgatóság, 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 időtartamára. E korlátozás 

megszüntetése esetén a Főigazgatóság az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja, 

b)  az adatkezelés jogellenes és az adatok törlésének lenne helye, de az érintett 

írásbeli nyilatkozata vagy a Főigazgatóság rendelkezésére álló információk 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az 

érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 

fennállásának időtartamára, 

c)  az adatkezelés jogellenes és az adatok törlésének lenne helye, de a 

Főigazgatóság vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével 

végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így 

különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése 

szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d)  az adatkezelés jogellenes és az adatok törlésének lenne helye, de a 

nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos dokumentációs kötelezettség 

teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, tíz évig. 

 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes 

adatokkal a Főigazgatóság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos 

érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

 

A Főigazgatóság az ilyen irányú kérelmet az érintett személyazonosságának 

azonosítását követően annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

A Főigazgatóság a korlátozás tényéről és a korlátozással érintett személyes adatról 

tájékoztatja az érintettet és azon adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen 

intézkedését megelőzően továbbította. 

 

Ha a Főigazgatóság az érintett személyes adatai korlátozására irányuló kérelmét 

elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok 

érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a Főigazgatóság, 

illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok 



kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is 

gyakorolhatja. 

 

A Főigazgatóság az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól szóló 

tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás 

tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése 

elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban 

meghatározott valamely érdek biztosításához. 

 

Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság ingyenesen teljesíti, kivéve, ha az érintett a 

folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet terjeszt elő, amely 

alapján a Főigazgatóság az érintett személyes adatainak korlátozását jogszerűen 

mellőzi. Ebben az esetben a Főigazgatóság az ismételt és megalapozatlan kérelemmel 

összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti.  

 

5. Törléshez való jog 

 

A Főigazgatóság haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

           aa) a személyes adatok kezelésének alapelveivel ellentétes, 

         ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 

adatkezelés céljának megvalósulásához, 

         ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 

           ad)  jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja. 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes 

adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését 

ba) törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem 

minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló 

célból elrendeli, vagy 

bb) a ba) pont hiányában az érintett személyes adatainak kezelése az érintett 

vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a 

személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 

elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy 

bc) törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül 

szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított 

alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 

megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi 

érdekből törvény elrendeli. 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

d) az adatkezelés korlátozásának egyes eseteinél meghatározott időtartam eltelt. 



 

A Főigazgatóság az ilyen irányú kérelmet az érintett személyazonosságának 

azonosítását követően annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

A Főigazgatóság a törlés tényéről és a törölt személyes adatról tájékoztatja az érintettet 

és azon adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően 

továbbította. 

 

Ha a Főigazgatóság az érintett személyes adatai törlésére irányuló kérelmét elutasítja, 

az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok 

érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a Főigazgatóság, 

illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok 

kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is 

gyakorolhatja. 

 

A Főigazgatóság az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól szóló 

tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás 

tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése 

elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdésének a)-f) pontjaiban 

meghatározott valamely érdek biztosításához. 

 

Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság ingyenesen teljesíti, kivéve, ha az érintett a 

folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet terjeszt elő, amely 

alapján a Főigazgatóság az érintett személyes adatainak törlését jogszerűen mellőzi. 

Ebben az esetben a Főigazgatóság az ismételt és megalapozatlan kérelemmel 

összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti.  

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Ha az érintett személy úgy ítéli meg, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, akkor: 

a) a Főigazgatóság intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Hatóság 

vizsgálatát kezdeményezheti, ha megítélése szerint a Főigazgatóság az 

érintetti jogai érvényesítésére vonatkozó kérelmét elutasítja vagy jogai 

érvényesítését korlátozza, valamint  

b) a Hatóságnál adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti, 

vagy választása szerint a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy tartózkodási 



helye (ideiglenes lakcíme) szerint illetékes bírósághoz fordulhat, ha 

megítélése szerint a személyes adatai kezelése során a Főigazgatóság, illetve 

az általa megbízott vagy a rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti.  Az érintett 

személy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti 

a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 

 


