
SZGYF-IKT-2515-14/2022 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzata 

az adatvédelem és adatkezelés szabályairól 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 25/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre figyelemmel, továbbá a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 

jogkörömben eljárva, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzatát a következők szerint állapítom meg: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) 

adatvédelem és adatkezelés szabályairól szóló szabályzatának (a továbbiakban: 

szabályzat) célja a Főigazgatóság adatvédelmi politikája gyakorlati megvalósításának 

és adatvédelmi tevékenységének egységes keretszabályokba foglalása. 

 

2. § A szabályzat személyi és tárgyi hatálya kiterjed: 

a) a Főigazgatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 

kormánytisztviselőkre és munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a 

Főigazgatósággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyekre (a továbbiakban együtt: munkatársak), akik személyes adatot 

kezelnek, vagy akiknek a személyes adatait kezelik, 

b) a vonatkozó jogszabályok által személyesnek minősített adatra,  

c) a Főigazgatóság valamennyi szervezeti egysége által a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

alapján a személyes adatokon végzett adatkezelési műveletekre, az adatok 

megjelenési formájától függetlenül, az adatkezelés teljes folyamatára 

kiterjedően. 

 

3. § A szabályzatot az alábbi jogszabályokkal együtt kell alkalmazni: 

a) GDPR, 

b) Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), 
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c) Infotv., 

d) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 

Kit.), 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), 

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 

g) a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet). 

 

II. Értelmező rendelkezések 

 

4. § A szabályzat vonatkozásában: 

a) személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható, 

b) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden 

adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 

adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok, 

c) adatkezelő: a Főigazgatóság, amely – törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel — 

önállóan, vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének céljait 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja, 

d) adatgazda: aki az adott adatkezelésre vonatkozó döntési jogosultsággal 

rendelkezik, elsődlegesen a Főigazgatóság szervezeti egységének vezetője, 

e) szervezeti egység: a Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott főosztályok és a kirendeltségek, 

f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely — törvényben vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel —

a Főigazgatóság megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat 

kezel,  
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g) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 

összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, 

h) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele, 

i) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisülését, elvesztését, megváltozását, jogosulatlan közlését vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 

j) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, 

decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető, 

k) érintetti jogok: a GDPR 13-22. cikkeiben, valamint az Infotv. 14. §-ában 

felsorolt jogok. 

 

III. A Főigazgatóság adatvédelmi rendszere 

 

5. § A személyes adatok vonatkozásában a főigazgató felel: 

a) az adatvédelmi és adatkezelési intézményrendszer kiépítéséért és 

működtetéséért, 

b) a személyes adatok védelméhez és az információszabadsággal kapcsolatos 

követelmények érvényesüléséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai 

feltételek biztosítását célzó, hatáskörébe tartozó intézkedések meghozataláért, 

c) a munkatársak adatvédelmi oktatásának és rendszeres továbbképzésének 

biztosításáért, 

d) a rendszeres adatvédelmi ellenőrzéseknek, az ellenőrzések során esetlegesen 

feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetésének, 

ezek érdekében a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásának biztosításáért, 

e) az érintett jogainak gyakorlásához, valamint tájékoztatásához szükséges 

feltételek biztosításáért, 

f) az adatvédelmi hatásvizsgálatok lefolytatásához és rendszeres 

felülvizsgálatához szükséges feltételek biztosításáért, 

g) az adatvédelmi feladatok ellátására alkalmas adatvédelmi tisztviselő 

kinevezéséért, nevének és elérhetőségének a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére történő 

bejelentéséért, 

h)  az adatvédelmi tisztviselő feladatainak végrehajtásához, a személyes 

adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az 

adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához 

szükséges feltételek és források biztosításáért, 
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i) az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közzétételi kötelezettség 

teljesítéséért. 

 

6. § (1) A főigazgató az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a személyes 

adatok védelmét tekintve az adatvédelemben szerzett gyakorlattal rendelkező, 

független adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki a Főigazgatóságon belül nem tölthet 

be olyan munkakört, mely e tevékenységével összeférhetetlen.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről a Főigazgatóság 

munkatársait – a kinevezését követően haladéktalanul – tájékoztatni kell. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával 

kapcsolatban önállóan jár el, feladatkörének ellátását érintően közvetlenül a 

főigazgató irányítása alatt áll, neki tartozik felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 

(4) A Főigazgatóság munkatársai a személyes adataik kezeléséhez és jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a hivatali út betartása nélkül, 

közvetlenül fordulhatnak az adatvédelmi tisztviselőhöz. 

(5) Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR és az Infotv. szerinti feladatain túlmenően az 

alábbiakat látja el:  

a) ellenőrzi a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokban és 

egyéb szervezet- és működésszabályozó eszközökben foglaltak 

érvényesülését, amelyről évente jelentés útján a főigazgatónak beszámol, 

b) az adatkezelési előírásokat megszegő munkatársat felhívja a jogszerű állapot 

haladéktalan visszaállítására, 

c) elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja az érintett panaszát és 

kezdeményezi a főigazgatónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések 

megtételét,  

d) közreműködik az adatvédelmi incidens kivizsgálásában, és a vizsgálat 

eredménye alapján – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – az 

adatvédelmi incidenst bejelenti a Hatóság részére, valamint vezeti a 

Főigazgatóság adatvédelmi incidens nyilvántartását, 

e) részt vesz a Hatóság által szervezett képzéseken, gondoskodik a 

Főigazgatóság munkatársait érintő adatvédelmi oktatások megszervezéséről, 

f) előkészíti a Főigazgatóságnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos 

egyéb szervezet- és működésszabályozó eszközét és gondoskodik annak 

rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, 

g) kivizsgálja és megválaszolja a Főigazgatósághoz érkező adatvédelmi 

megkereséseket,  

h) módszertani és adatvédelmi jogi segítséget nyújt a szervezeti egységek 

munkatársainak, 

i) támogatja a szervezeti egységek vezetőinek adatvédelmi tevékenységét, 

szükség esetén iránymutatást ad akár egyedi, akár általános jelleggel, 

j) vezeti a Főigazgatóság adatvédelmi nyilvántartásait, elkészíti az adatkezelési 

tájékoztatókat és gondoskodik azok honlapon történő közzétételéről. 
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(6) Az adatvédelmi tisztviselő jogosult  

a) adatvédelmi kérdésekben a szervezeti egységgel konzultációt folytatni, a 

szervezeti egységnél kezelt személyes adatokról tájékoztatást kérni, 

b) a szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket vizsgálni és minden olyan 

helyiségbe belépni, ahol adatkezelés folyik,  

c) tájékoztatást, felvilágosítást kérni a szabályzat hatálya alá tartozó 

adatkezelésekről,  

d) részt venni minden olyan fórumon, ahol a hatáskörébe tartozó kérdések 

szerepelnek a napirenden.  

(7) Az adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelési tevékenységével összefüggésben 

időbeli korlát nélkül titoktartási kötelezettség terheli.  

 

7. § (1) A szervezeti egység vezetője felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egység 

személyes adatokat érintő adatkezelési és adatvédelmi feladatainak ellátásáért, ennek 

keretében:  

a) a jogszabályokban és a szabályzatban előírtaknak megfelelően felelős a 

szervezeti egységnél végzett adatkezelésekért, 

b) gondoskodik a szervezeti egységet érintően az adatvédelmi tisztviselő részére 

az adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatások megadásáról,  

c) együttműködik a Főigazgatósághoz érkező adatvédelmi megkeresések 

megválaszolásában, ennek keretében az adatvédelmi tisztviselő részére adatot 

szolgáltat,  

d) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén jelzi azt az adatvédelmi 

tisztviselőnek és közreműködik annak megszüntetésében, 

e) a szervezeti egység által tervezett adatkezelés, vagy az adatkezelésében 

történő változás esetén tájékoztatja arról az adatvédelmi tisztviselőt, 

f) gondoskodik az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok munkatársak általi 

megismeréséről és betartásáról. 

(2) A szervezeti egység vezetőjét az adatkezelési feladataival összefüggésben időbeli 

korlát nélkül titoktartási kötelezettség terheli. 

 

8. §  A szervezeti egységek egyes adatkezeléseit és adatvédelmi tevékenységeit 

érintően a szükséges adatkezelési tájékoztatók elkészítéséről – az adatkezelés GDPR 

vagy az Infotv. hatálya alá tartozásának megjelölésével – az adatvédelmi tisztviselő az 

érintett szervezeti egységek bevonásával gondoskodik. Az adatkezelési tájékoztatók 

kötelező tartalmára a szabályzat 1. melléklete az irányadó. Az adatvédelmi tisztviselő 

az érintettek számára az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó, a GDPR, illetve az Infotv. 

hatálya alá tartozó érintetti jogokról a szabályzat 2/a. melléklete vagy a 2/b. melléklete 

szerinti tartalommal nyújt tájékoztatást. Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik az 

egyes adatkezelési tájékoztatóknak a Főigazgatóság honlapján az „Adatvédelem-

GDPR” menüpont alatt történő közzétételéről. 
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9. § (1) A Főigazgatóság belépő munkatársai a munkába állást követő 90 napon belül 

adatvédelmi oktatást kötelesek elvégezni. 

(2) A Főigazgatóság munkatársai az adatvédelmi tisztviselő szervezése mellett évente 

adatvédelmi oktatáson vehetnek részt, amely tematikus előadássorozat keretében, e-

learning formában valósul meg.  

 

IV. Az ellenőrzés rendszere 

 

10. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő folyamatosan figyelemmel kíséri és adatvédelmi 

ellenőrzési terv alapján, valamint azon kívül szükség szerint ellenőrzi a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, jogi előírások, egyéb szervezet- és 

működésszabályozó eszközök végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 

eljárva minden év február 15. napjáig a tárgyévre vonatkozóan adatvédelmi 

ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ütemterv) készít, melyet a főigazgató hagy jóvá. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő minden évben az ütemterv alapján ellenőrzi, hogy a 

Főigazgatóság szervezeti egységei  

a) eleget tesznek-e a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 

kötelezettségeiknek,  

b) eleget tesznek-e az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos 

kötelezettségeiknek. 

(4) Az adatvédelmi tisztviselő az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készít és hiányosság 

észlelése esetén az alábbi intézkedéseket teszi:  

a) a hiányosság észlelését követő 15 napon belül, 15 napos határidő tűzésével 

intézkedésre hívja fel az érintett szervezeti egység vezetőjét,  

b) az intézkedési határidő leteltét követő 15 napon belül ismételten ellenőrzést 

végez (utóellenőrzés). Az utóellenőrzés során amennyiben az intézkedés 

elmaradását vagy nem megfelelő teljesítését állapítja meg, úgy tájékoztatja 

arról a főigazgatót, aki felhívja a szervezeti egység vezetőjét a hiányosságok 

megszüntetésére. 

(5)  Az előző évi ellenőrzések eredményeiről az adatvédelmi tisztviselő minden év 

február 20. napjáig a főigazgató részére jelentést készít. 

 

V. Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése 

 

11. § (1) Az érintett szervezeti egység vezetője a tervezett adatkezelésről annak 

megkezdése előtt 60 nappal vagy folyamatban lévő adatkezelésnek a megváltozásáról 

haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő a szervezeti egység vezetője által adott tájékoztatást 

követően a tervezett adatkezelés megkezdése előtt vagy folyamatban lévő adatkezelés 

esetén az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (a 

továbbiakban: IBF) közreműködésével kockázatelemzést végez annak 
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megállapítására, hogy a tervezett adatkezelési műveletek személyes adatok 

védelmének érinthetősége vonatkozásában hatásvizsgálat elvégzése szükséges-e.  

(3) Amennyiben a kockázatelemzés olyan megállapítást eredményez, hogy 

adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges, arról az adatvédelmi tisztviselő 

a főigazgatót és az érintett szervezeti egységet tájékoztatja. 

(4) Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének szükségessége kerül 

megállapításra, úgy az adatvédelmi tisztviselő arról jelentést készít, melyet megküld a 

főigazgató és az érintett szervezeti egység részére, ezt követően elvégzi az adatvédelmi 

hatásvizsgálatot.  

(5) Amennyiben a lefolytatott adatvédelmi hatásvizsgálat eredményeként 

megállapítható, hogy az adatkezelés a Főigazgatóság által a kockázat mérséklése 

céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a 

személyes adatok kezelését megelőzően az adatvédelmi tisztviselő konzultál a 

Hatósággal. Az adatvédelmi tisztviselő a konzultáció eredményéről tájékoztatja a 

főigazgatót, továbbá az érintett szervezeti egység vezetőjét és a tervezett adatkezelés 

megkezdésére vonatkozóan főigazgatói döntést kér.  

(6) A szervezeti egység vezetője a főigazgató jóváhagyását követően a tervezett 

adatkezelés vonatkozásában köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely az 

adatvédelmi hatásvizsgálat alapján biztosítja a személyes adatok védelmét, az 

érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, 

biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat. A védelmi intézkedések 

megfelelősségét az adatvédelmi tisztviselő vizsgálja, és amennyiben azt állapítja meg, 

hogy azok megtétele mellett a személyes adatok védelme nem biztosítható, úgy az 

adatkezelés nem kezdhető meg.  

(7) Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi hatásvizsgálatot köteles elvégezni: 

a) a GDPR 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott különleges adatok 

kezelése, 

b) adatkezelési technológia megváltozása vagy új adatkezelési technológia  

alkalmazása esetén. 

 

VI. Adatvédelmi nyilvántartások 

 

12. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározottak 

szerint vezeti a Főigazgatóság 

a) adatkezelési tevékenységének összesített nyilvántartását, 

b) adatfeldolgozói tevékenységének összesített nyilvántartását, 

c) adattovábbítási tevékenységének összesített nyilvántartását, 

d) adatvédelmi incidenseinek nyilvántartását, 

e) érintetti jogok gyakorlásával összefüggő nyilvántartását. 

(2) A szervezeti egységek vezetői az (1) bekezdésben felsorolt nyilvántartásokhoz az 

adatvédelmi tisztviselő megkeresésére a szabályzat 13-17. §-aiban meghatározottak 

szerint adatot szolgáltatnak.  
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(3)  A nyilvántartások vezetéséhez megküldött adatok teljes körűségéért, 

valódiságáért és naprakészségéért a szervezeti egység vezetője felelős.  

 

13. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő a szervezeti egységek által kezelt, a GDPR 

valamint az Infotv. hatálya alá tartozó személyes adatokról a szabályzat 3. melléklete 

szerinti összesített adatkezelési nyilvántartást vezet.  

(2) A nyilvántartás vezetése érdekében a személyes adatokat kezelő szervezeti egység 

vezetője új adatkezelés szándéka, vagy folyamatban lévő adatkezelés megváltozása 

esetén az adatvédelmi tisztviselőt az egységes adatkezelési nyilvántartás vezetése 

céljából a 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.  

(3) A tervezett új vagy a megváltozott adatok kezelésére kizárólag azoknak a 11. § (2)-

(7) bekezdéseiben meghatározott eljárás lefolytatását és az adatvédelmi tisztviselő 

által az összesített nyilvántartásba történő bejegyzését követően kerülhet sor.   

(4) A szervezeti egység vezetője valamely adatkezelés megszűnéséről az adatvédelmi 

tisztviselőt a szabályzat 4. melléklete szerinti adattörlési jegyzőkönyv felvételét 

követően, annak megküldésével haladéktalanul tájékoztatja, mely alapján az 

adatvédelmi tisztviselő az adatkezelés megszűnésének tényét az összesített 

adatkezelési nyilvántartáson átvezeti. 

(5) Az összesített adatkezelési nyilvántartásban kezelt adatokat a törlésüket követő 

tíz évig meg kell őrizni.  

 

14. § (1) A Főigazgatóság az adatkezelései vonatkozásában adatfeldolgozói szerződés 

alapján adatfeldolgozót vehet igénybe, vagy valamely adatkezelő részére 

adatfeldolgozói tevékenységet végezhet. 

(2) Az adatfeldolgozói szerződés megkötése során az adatvédelmi tisztviselő 

véleményét ki kell kérni, valamint a megkötött szerződés egy másolati példányát az 

ügygazda szervezeti egység – az aláírt szerződésnek a szerződéskötések és a 

szerződések nyilvántartása szabályainak megállapításáról szóló szabályzatnak 

megfelelő kézhezvételét követően – haladéktalanul, legfeljebb két munkanapon belül 

köteles részére megküldeni.  

(3) Amennyiben a Főigazgatóság valamely adatkezelő részére adatfeldolgozói 

tevékenységet végez, az adatvédelmi tisztviselő az adatfeldolgozói szerződés alapján 

az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról a 

GDPR 30. cikk (2) bekezdése szerinti, valamint az Infotv. 25/E. § (2) bekezdése szerinti 

tartalommal a szabályzat 5. melléklete szerinti összesített adatfeldolgozói nyilvántartást 

vezet, melyet megkeresésre a Hatóság rendelkezésére bocsát.  

(4) Az összesített adatfeldolgozói nyilvántartásban kezelt adatokat a törlésüket 

követő tíz évig meg kell őrizni. 

(5) Amennyiben a Főigazgatóság az adatkezelései vonatkozásában adatfeldolgozót 

vesz igénybe, úgy az adatfeldolgozó adatkezeléseiről az adatvédelmi tisztviselő a 13. 

§ (1) bekezdés szerinti összesített adatkezelési nyilvántartást vezet. 
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15. §  A Főigazgatóság szervezeti egységei az általuk tárgyévben végzett 

adattovábbításokról az adatvédelmi tisztviselő részére a tárgyévet követő január 31. 

napjáig adatot szolgáltatnak, mely adatszolgáltatások alapján az adatvédelmi 

tisztviselő a szabályzat 6. melléklete szerinti összesített adattovábbítási nyilvántartást 

vezet. 

 

16. § (1) Adatvédelmi incidens észlelése esetén a munkatársak a 18. § (1) bekezdése 

szerint kötelesek azt e-mailen az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 

ellenőrzése céljából az incidensekről a szabályzat 7. melléklete szerinti tartalommal 

nyilvántartást vezet. 

 

17. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek – jogai gyakorlása keretében – 

benyújtott kérelmeiről, az azokra adott válaszokról az alábbi adattartalommal 

nyilvántartást vezet: 

a) az érintett neve, 

b) az érintett kérelmének időpontja, 

c) az érintetti kérelem tárgya, 

d) a kérelemre megtett intézkedések, 

e) a kérelemre adott válasz időpontja. 

(2) A nyilvántartás vezetésének célja a Főigazgatósághoz benyújtott érintetti 

kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés ellenőrizhetőségének, átláthatóságának 

biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő a nyilvántartásban szereplő érintetti adatokat a 

nyilvántartásba vételtől számított 1 év elteltével törli. 

 

VII. Az adatvédelmi incidens kezelése 

 

18. § (1) A munkatársak adatvédelmi incidens észlelése esetén kötelesek azt azonnal 

a szervezeti egységük vezetőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselőnek a munkatárs bejelentését követő legkésőbb 48 órán 

belül döntést kell hoznia arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban terheli-

e jelentéstételi kötelezettség a Főigazgatóságot a Hatóság felé. Jelentéstételi 

kötelezettség esetén az adatvédelmi tisztviselő a jelentést úgy készíti elő 

döntéshozatalra a főigazgató részére, hogy annak bejelentésére az adatvédelmi 

incidensnek a tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül sor kerülhessen. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő kockázatelemzést végez arra vonatkozóan, hogy az 

incidens az érintett jogaira és szabadságaira nézve milyen fokú kockázattal jár. 

A kockázatelemzés során az adatvédelmi tisztviselő – szükség esetén az IBF 

bevonásával – vizsgálja: 

a) az adatvédelmi incidens jellegét, 

b) az érintettek körét és hozzávetőleges számát, 

c) az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, 

d) az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, 
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e) az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 

(4) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem 

nélkül a szabályzat 8. melléklete szerinti adatlappal vagy azzal megegyező tartalommal 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

VIII. Az érintett GDPR hatálya alá tartozó személyes adatai kezelésével 

kapcsolatos jogainak biztosítása  

 

19. § (1) Az érintett a Főigazgatóság és a megbízásából vagy a rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt, a GDPR hatálya alá tartozó személyes adatai 

kezelésével kapcsolatban jogosult arra, hogy 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően 

tájékoztatást kapjon (tájékoztatáshoz való jog), 

b) kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő 

információkat a Főigazgatóság a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez 

való jog), 

c) kérelmére a Főigazgatóság a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása 

esetén a személyes adatait helyesbítse vagy kiegészítse (helyesbítéshez, 

kiegészítéshez való jog), 

d) kérelmére a Főigazgatóság a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása 

esetén a személyes adatait korlátozza (korlátozáshoz való jog), 

e) kérelmére a Főigazgatóság a GDPR-ban meghatározott feltételek fennállása 

esetén a személyes adatait törölje (törléshez, „elfeledtetéshez” való jog), 

f) kérelmére a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, valamint a Főigazgatóság azokat egy 

másik adatkezelő részére továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), 

g) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog), 

h) ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés 

hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős 

mértékben érintené (automatizált döntéshozatallal és profilalkotással 

kapcsolatos jog), 

i) a személyes adatai kezelésének sérelme esetén panaszt nyújtson be a 

Hatósághoz vagy bírósághoz forduljon (jogorvoslathoz való jog). 

(2) Az érintett a tájékoztatáshoz való joga érvényesülése érdekében jogosult arra, 

hogy az adatkezelés megkezdése előtt vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 

megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatást kapjon a személyes adataival 

kapcsolatban végzett adatkezelésekről és az azzal összefüggő minden információról. 

A Főigazgatóság az adatkezeléseivel összefüggésben az adatvédelmi tisztviselő által 

készített adatkezelési tájékoztatók honlapon történő közzétételével az érintettek 

részére átlátható tájékoztatást nyújt.  
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(3) Az érintettnek a hozzáféréshez való joga gyakorlása keretében benyújtott 

kérelmére a Főigazgatóság tájékoztatást nyújt arról, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, valamint az alábbi adatokat, információkat az érintett 

rendelkezésére bocsátja:  

a) az adatkezelés célja, jogalapja, 

b) az érintett személyes adatok kategóriái, forrása, 

c) automatizált döntéshozatal alkalmazásának ténye, ideértve a profilalkotást 

is,  

d) adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei vagy a címzettek 

kategóriái,  

e) a harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, 

garanciák, 

f) a tárolás tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai, 

g) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítési módjai, 

h) valamely felügyeleti hatósághoz fordulás joga. 

(4) A Főigazgatóság az érintett hozzáférési joga keretében benyújtott kérelmére az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adat(ok) másolatát az első alkalommal 

díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számolhat fel.  

(5) Az érintett a helyesbítéshez, kiegészítéshez való joga keretében kérheti a pontatlan 

vagy hiányos személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését. A Főigazgatóság a 

személyes adatokat helyesbíti, amennyiben azok a valóságnak nem felelnek meg, és a 

megfelelő személyes adatok az érintett rendelkezésére állnak. A helyesbítés, 

kiegészítés tényét és időpontját a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokon, 

és az azokat tartalmazó nyilvántartásokban is fel kell tüntetni. A Főigazgatóság az 

érintett személyes adatainak helyesbítéséről vagy kiegészítéséről haladéktalanul 

értesíti az érintettet és azokat, akik részére a helyesbített vagy kiegészített személyes 

adatok korábban továbbításra kerültek.  

(6) Az érintett a korlátozáshoz való joga gyakorlása keretében a személyes adatai 

kezelésének korlátozását kérheti, amennyiben: 

a) vitatja azok pontosságát (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

időtartam lehetővé teszi, hogy a Főigazgatóság ellenőrizze az érintett 

személyes adatainak pontosságát), 

b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az érintett adatok 

törlését, helyette azok korlátozását kéri,  

c) a Főigazgatóságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett 

igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely időtartam lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a 

Főigazgatóság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben).  
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(7) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor ezen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. A Főigazgatóság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

(8) Az érintettnek a törléshez való joga gyakorlásának keretében benyújtott kérelmére 

– a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén – 

a Főigazgatóság indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait.  

A GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennállása esetén 

a törléshez való jog nem érvényesíthető.  

Az érintett erre irányuló kérelme esetén a Főigazgatóság az általa nyilvánosságra 

hozott személyes adatokat törölni köteles, valamint azok törlése érdekében – az 

elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – észszerűen 

elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a 

szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán („elfeledtetéshez” 

való jog). 

(9) A Főigazgatóság az érintettnek az adathordozhatósághoz való joga gyakorlásának 

keretében benyújtott kérelmére a rá vonatkozó, a Főigazgatóság rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megküldi, továbbá jogosult azokat az érintett kérelmére egy másik 

adatkezelőnek közvetlenül továbbítani.  
(10) Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a 

személyes adatai kezelése ellen, ha azok kezelésére a Főigazgatóság jogos érdeke, 

közérdek vagy a feladatai ellátása miatt került sor. Ebben az esetben a személyes 

adatok a Főigazgatóság által tovább nem kezelhetők, kivéve, ha az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igény 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(11) Az érintett – a GDPR 22. cikk (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – 

jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotáson is – alapuló főigazgatósági döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené.  

Ez alól kivételt jelent, ha a döntés 

a) az érintett és a Főigazgatóság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges, 

b) meghozatalát jogszabály lehetővé teszi, 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az a) és c) pont szerinti esetekben a Főigazgatóság köteles az érintett jogainak védelme 

érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, ideértve az érintettnek legalább 

azt a jogát, hogy a Főigazgatóság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 

kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
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(12) Az érintettet a személyes adatai kezelésének megsértése esetén a Hatóságnál 

panasztételi jog illeti meg, vagy a jogorvoslati joga alapján bírósághoz fordulhat. 

 

20. § (1) Az érintett a 19. § (1) bekezdésében felsorolt jogai gyakorlása iránti kérelmét 

a Főigazgatóságon személyesen, vagy postai úton a Főigazgatóság központi címén, 

elektronikus formában a központi e-mail címén keresztül nyújthatja be. 

(2) Amennyiben az érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem a Főigazgatóság 

valamely szervezeti egységéhez kerül benyújtásra, úgy a szervezeti egység legkésőbb 

3 munkanapon belül továbbítja azt az adatvédelmi tisztviselő részére. 

(3) A kérelmezőt megillető jogok gyakorlására csak a kérelmező, mint érintett 

megfelelő azonosítása esetén van lehetőség. 

(4) Amennyiben a kérelmet nem az arra jogosult terjeszti elő, vagy a kérelmező 

érintettként nem azonosítható, a kérelmet az adatvédelmi tisztviselő elutasítja. A 

kérelem hiányos benyújtása esetén az adatvédelmi tisztviselő az érintettet a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A 

hiánypótlási határidő nem számít bele a kérelem teljesítésére előírt határidőbe. 

(5) Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem teljesíthetőségének ellenőrzését követően a 

kérelmet megküldi az annak teljesítésében közreműködő szervezeti egységnek, amely 

a kérelemben foglaltak szerint az adatvédelmi tisztviselő részére 5 munkanapon belül 

adatot szolgáltat.  

(6) Az adatvédelmi tisztviselő köteles a kérelmet legkésőbb annak beérkezésétől 

számított egy hónapon belül megválaszolni. 

(7) Amennyiben a kérelmek száma és/vagy összetettsége indokolja, az adatvédelmi 

tisztviselő a (6) bekezdés szerinti határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja, 

amelyről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet. 

(8) A kérelem elutasításáról az adatvédelmi tisztviselő írásban indokolva tájékoztatja 

a kérelmezőt.  

(9) Amennyiben az érintett kérelme nyomán intézkedések megtételére nem kerül sor, 

abban az esetben az adatvédelmi tisztviselő legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 

okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, valamint 

élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

(10) Az érintetti jogok gyakorlását a Főigazgatóság díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az érintetti kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, a Főigazgatóság a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja annak 

teljesítését. 
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IX. Az érintett Infotv. hatálya alá tartozó személyes adatai kezelésével kapcsolatos 

jogainak biztosítása 

 

21. § (1) Az érintett a Főigazgatóság által és a megbízásából vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt, az Infotv. hatálya alá tartozó személyes 

adatai kezelése vonatkozásában jogosult arra, hogy 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő 

információkat a Főigazgatóság a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez 

való jog), 

c) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén 

a Főigazgatóság a személyes adatait helyesbítse, illetve kiegészítse 

(helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén 

a Főigazgatóság a személyes adatai kezelését korlátozza (az adatkezelés 

korlátozásához való jog), 

e) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén 

a Főigazgatóság a személyes adatait törölje (törléshez való jog). 

(2) Az érintettnek az előzetes tájékozódáshoz való joga érvényesülése érdekében 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. 

(3) A Főigazgatóság a (2) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal 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. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal 

arányosan a Főigazgatóság késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a 

tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges 
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a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így 

különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának, 

b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és 

felderítésének, 

c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és 

intézkedések végrehajtásának, 

d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, 

e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így 

különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy 

f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához. 

(5) Az érintettet a hozzáféréshez való joga gyakorlása keretében benyújtott kérelmére 

a Főigazgatóság tájékoztatja 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. 

(6) Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését a Főigazgatóság az elérni 

kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés 

elengedhetetlenül szükséges a (4) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott valamely 

érdek biztosításához. 

(7) A (6) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén a 

Főigazgatóság írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet 

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

ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a (4) 

bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott valamely érdek érvényesülését nem 

veszélyezteti, valamint 
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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. 

(8) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Főigazgatóság, ha az általa, 

illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt 

személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – 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 továbbiakban együtt: helyesbítés). A Főigazgatóság a 

helyesbítés tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja az érintettet és 

azon adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően 

továbbította. 

(9) A Főigazgatóság mentesül a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség 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. 

(10) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében a 

Főigazgatóság 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 
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érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

(11) A törléshez való jog érvényesítése érdekében 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) a (10) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

(12) Ha a Főigazgatóság az érintett személyes adatai helyesbítésére, törlésére vagy 

ezen adatok kezelésének 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. 

(13) A (12) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését a 

Főigazgatóság az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát 

korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül 
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szükséges a (4) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott valamely érdek 

biztosításához. 

(14) Ha a Főigazgatóság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok 

kezelését korlátozza, ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon 

adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését 

megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az 

adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 

 

22. § (1) Az érintett 21. § (1) bekezdésében felsorolt jogai gyakorlására irányuló 

kérelmére a szabályzat 20. § (1)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselő a kérelmet 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. 

(3) A kérelem elutasításáról az adatvédelmi tisztviselő írásban indokolva tájékoztatja 

a kérelmezőt. 

(4) A Főigazgatóság az érintetti kérelmekkel kapcsolatos feladatait ingyenesen látja 

el. Amennyiben az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a 21. § (1) 

bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott jogai érvényesítése érdekében ismételten 

kérelmet terjeszt elő, amely alapján a Főigazgatóság az érintett személyes adatainak 

helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását jogszerűen mellőzi, akkor a 

Főigazgatóság az ismételt és megalapozatlan kérelemmel összefüggésben közvetlenül 

felmerült költségeinek megtérítését követelheti.  

(5) Az érintett jogainak érvényesítése érdekében 

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. 

 

X. A munkatársak személyes adatai kezelésének speciális esetei 

 

23. § (1) A személyügyi nyilvántartás a munkatársak kormányzati szolgálati, 

munkajogi, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyára vonatkozó tények, 

adatok dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a Kit., az 

Mt., a Ptk. és a Korm. rendelet képezi.  
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(2) A személyügyi nyilvántartás adatai a munkatársak jogviszonyával kapcsolatos 

tények, adatok megállapítására, a besorolási követelmények igazolására és statisztikai 

adatszolgáltatásra használhatók fel.  

(3) A Főigazgatóság szervezetén belül a személyügyi adatok nyilvántartásából 

adatszolgáltatás a főigazgató részére teljes körűen, valamint az érintett szervezeti 

egységek vezetői részére a szükséges mértékben teljesíthető az adatkezelés 

alapelveivel összhangban. 

(4) A személyügyi adatok nyilvántartásának kezelője a Személyügyi Főosztály. 

(5) A bér- és munkaügyi nyilvántartás a munkatársak jogviszonyával kapcsolatos 

tények, adatok megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, 

bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatására 

irányuló adatkezelés. 

(6)  A bér- és munkaügyi adatok nyilvántartásának kezelője a Gazdálkodási Főosztály.  

 

24. § A munkatárs munkavégzésének ellenőrzése során az alábbiak szerint kell eljárni:  

a) Az ellenőrzéshez alkalmazott eszköznek alkalmasnak kell lennie a cél 

elérésére, vagyis csak akkor lehet ellenőrzést folytatni, ha egyértelmű, hogy 

az alkalmazni kívánt eszköz, módszer által az ellenőrzés útján védeni kívánt 

munkáltatói érdekek a munkavállalói jogok sérelme nélkül elérhetőek.  

b) Az ellenőrzés csak a szükséges mértékű adatkezeléssel járhat. Ez egyszerre 

jelenti az adatkezelés időbeni korlátozottságát, és azt is, hogy a személyes 

adatokat csak a szükséges esetben, és csak az arra feljogosított személyek 

használhatják fel.  

c) Az ellenőrzés csak a munkával összefüggésben történhet, a munkatársak 

magánélete nem ellenőrizhető. A munkatársakat a munkahelyen is megilleti 

a magánélethez való jog, és ezt a Főigazgatóságnak mint munkáltatónak 

tiszteletben kell tartania.  

d) Az ellenőrzésnek minden esetben a munkatársak emberi méltóságának 

tiszteletben tartásával kell történnie. Az ellenőrzés nem irányulhat a 

munkatársak megfélemlítésére, megalázására, zaklatására, zavarására, és 

ezeket nem is eredményezheti. 

e) A Főigazgatóságnak mint munkáltatónak a munkatársak munkaviszonnyal 

összefüggő magatartásának ellenőrzése körében lehetőleg olyan módszert 

kell választania, amely nem jár együtt személyes adat kezelésével. Ha nincs 

ilyen, akkor a magánszférát legkevésbé korlátozó módszert kell alkalmaznia, 

amelynek nyomán korlátozott körben ismer meg személyes adatokat.  

f) A Főigazgatóságnak mint munkáltatónak biztosítania kell a munkatárs 

jelenlétét a munkáltatói ellenőrzés során. 

g) A Főigazgatóságnak mint munkáltatónak az e-mail fiók ellenőrzése előtt el 

kell végeznie az érdekmérlegelés tesztjét.  
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25. § (1) Amennyiben a munkatárs személyes adatainak kezelésére nem a 

munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben kerül sor, abban az esetben a 

munkatárs hozzájárulását kell kérni a személyes adatai kezeléséhez.  

(2) A munkatárs adatkezelési hozzájárulásának önkéntesnek, előzetes és érthető 

írásbeli tájékoztatáson alapulónak, valamint külső befolyástól mentesnek kell lennie.   

(3) Adott ügy intézéséhez szükséges hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez a 

szabályzat 9. mellékletében megjelölt adattartalommal a munkatárs írásbeli 

hozzájárulását kell kérni.  

(4) Az ügyintézés során azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad felvenni 

és kezelni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek, és amelyeknek a 

célhoz kötöttsége és jogalapja igazolható. A felvett adatokat az adatkezelési cél elérése 

érdekében szabad felhasználni, azok más eljárásokkal és adatokkal – törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – nem kapcsolhatók össze.  

(5)  Az adatkezelés során ügyelni kell a személyes adatok pontosságára, teljességére 

és időszerűségére.  

(6)  Azon személyes adatok tekintetében, melyek az adatkezelés céljának eléréséhez 

már nem szükségesek, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult, 

a 13. § (4) bekezdésében foglaltak irányadóak.  

 

26. § (1) A meghirdetett állásra vonatkozó pályázatok tekintetében a személyes 

adatok kezelésének célja a Főigazgatóság által meghirdetett állásra beérkezett 

pályázatok közül a legalkalmasabb pályázó kiválasztása. A Főigazgatóság a pályázó 

személyes adatait annak hozzájárulása esetén kezelheti. A pályázó kiválasztását 

követően az adatkezelés célja megszűnik. A ki nem választott pályázók személyes 

adatait haladéktalanul törölni kell. Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, 

ha a pályázó még a jelentkezési határidő végét megelőzően visszavonja pályázatát. 

(2) Amennyiben a Főigazgatóság továbbra is kezelni kívánja a pályázók adatait, 

ahhoz a hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően be kell kérnie a pályázóktól. 

A Főigazgatóság csak a pályázók kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása 

alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, hogy azok megőrzésére adatkezelési célja 

elérése érdekében szüksége van. 

 

27. § (1) Abban az esetben, ha a munkakörre/beosztásra vonatkozóan jogszabály 

alkalmassági vizsgálatot ír elő, a felvételi eljárás során kizárólag olyan kérdés 

intézhető az álláshely betöltésére jelentkező felé, amely a jogviszony, az alkalmasság 

megítélése szempontjából releváns, és az érintett személyiségi jogait – így a személyes 

adatok védelméhez való jogát – nem sérti.  

(2) Alkalmassági vizsgálat esetén a munkatársat részletesen tájékoztatni kell arról, 

hogy a vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, milyen eszközzel, 

módszerrel történik. A munkatársakat a vizsgálat elvégzését megelőzően tájékoztatni 

kell az azt elrendelő jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. 

(3) A vizsgálati eredményeket a vizsgált munkatárs, valamint a vizsgálatot végző 

szakember ismerheti meg. A Főigazgatóság csak azt az információt kaphatja meg, 
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hogy a vizsgált munkatárs a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek 

biztosítandók ehhez. A Főigazgatóság a vizsgálat részleteit, illetve annak teljes 

dokumentációját azonban nem ismerheti meg.  

 

XI. A munkatársakra vonatkozó különös adatkezelések 

 

28. § (1) A munkatársról készített kép- és hangfelvétel (a továbbiakban: felvétel) 

abban az esetben is személyes adatnak minősül, ha a felvételen nem szerepel a 

munkatárs neve vagy más adata, illetve ha a felvétel felhasználásra nem kerül.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti adatkezelés csak hozzájáruláson alapulhat, 

melynek beszerzéséért a szervezeti egység vezetője felelős.  

(3) A rendezvényeken való felvételkészítés során, a rendezvényeken résztvevőket 

előzetesen – a meghívón vagy a rendezvényen való tájékoztató tábla elhelyezésével – 

a felvétel készítéséről és annak felhasználásáról tájékoztatni kell. Tájékoztatás esetén a 

rendezvényen résztvevők részéről a felvétel készítéséhez, a közzétételhez a 

hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. A rendezvényeken történő regisztrációs célú 

adatkezelés az érintettel való kapcsolattartás érdekében történhet.  

 

29. § (1) A Főigazgatóság által szervezett, regisztrációhoz nem kötött, nyilvános 

programokon felvétel készítéséhez a résztvevők hozzájárulását kell kérni annak 

érdekében, hogy a felvétel a Főigazgatóság honlapján, közösségi média felületén 

közzétehető legyen. A résztvevők hozzájárulását a Ptk. képmáshoz való jogra 

vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása, azaz tömegfelvétel (a felvételeken emberek 

sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyként, hanem mint a tömeg 

részei láthatók) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén nem kell 

beszerezni.  

(2) A Főigazgatóság regisztrációhoz kötött, nyilvános programjain azok vehetnek 

részt, akik a regisztráció során a Főigazgatóság által meghatározott adatokat megadták 

és azok kezeléséhez hozzájárultak. A résztvevők a regisztrációval egyidejűleg 

hozzájárulhatnak továbbá ahhoz, hogy az esemény dokumentálása érdekében felvétel 

készüljön, amelyet a Főigazgatóság a honlapján, közösségi média felületén közzé 

tehet.  

(3) A Főigazgatóság a kizárólag meghívottak számára rendezett zárt programon való 

részvételt regisztrációhoz kötheti. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok 

kezelését a Főigazgatóság a résztvevők hozzájárulása alapján végzi. A résztvevők a 

regisztrációval egyidejűleg hozzájárulhatnak továbbá ahhoz, hogy az esemény 

dokumentálása érdekében a zárt programról felvétel készüljön, amelyet a 

Főigazgatóság a honlapján, valamint a közösségi média felületén közzé tehet.  

(4) A Főigazgatóság az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott programokon készült 

felvételeket a honlapján elérhető Galéria menüpontban 5 évig tárolja, ezt követően 

törli. Pályázati támogatással megvalósuló rendezvények esetében a felvételek törlésére 

legkorábban a támogatási szerződésben meghatározott őrzési idő elteltével van 

lehetőség.  
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(5) Amennyiben a közzétett felvételekkel kapcsolatban az érintett írásbeli kifogást 

terjeszt elő, a Főigazgatóság köteles azt kivizsgálni.  

 

30. § (1) A Főigazgatóság a saját honlapja és egyéb internetes oldalak böngészése 

során kizárólag adminisztratív célokra, a honlap szolgáltatási színvonalának növelése, 

látogatottságának mérése, a böngészés megkönnyítése, továbbá a biztonsági és 

adatvédelmi kockázatok kezelése érdekében ún. „cookie”-kat (a továbbiakban: süti) és 

webjelölőket használ, melyek elfogadásával az érintett a személyes adatai kezeléséhez 

hozzájárulását adja.  

(2) A süti – az internetet használó eszköz IP-címével együtt – személyes adatnak 

minősül.  

(3) A csak a böngészési munkamenet idején érvényes sütik teszik lehetővé, hogy a 

honlap böngészése során a szerver felismerje az adott eszközt és megjegyezze a 

beállításokat. 

(4) Az állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után meghatározott ideig 

maradnak az érintett eszközén azért, hogy lehetővé tegyék a felhasználók 

preferenciáinak, műveleteinek a felidézését egy későbbi látogatás során.  

 

31. § A Főigazgatóság kamerás megfigyelő rendszert és beléptető rendszerrel történő 

személyes adatkezelési tevékenységet az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 

védelme, valamint a vagyonvédelem érdekében alkalmaz. A Főigazgatóság a kamerás 

megfigyelő rendszert és beléptető rendszert a munkatársak megfigyelésére nem 

használhatja.  

 

XII. A különleges adatok kezelése 

 

32. § (1) A Főigazgatóság a személyes adatok kategóriáját képező különleges 

adatokat a GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján, meghatározott 

célból és az elérni kívánt célhoz szükséges mértékben kezelhet. 

(2) A különleges adatok kezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelelően fő szabály 

szerint tilos. A Főigazgatóság a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelései esetén 

különleges adatot kizárólag a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében megadott valamely 

feltétel teljesülése esetén kezelhet.  

(3) A Főigazgatóság az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelései esetén különleges 

adatot az Infotv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének 

fennállása esetén kezelhet. 

(4) A Főigazgatóságnak, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozónak megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítania kell, 

hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az 

rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladata 

ellátásához feltétlenül szükséges. 

(5) Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelősége szempontjából az 

adatvédelmi tisztviselő állásfoglalása az irányadó. 
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  XIII. Záró rendelkezések 

 

33. § (1) A szabályzat a Főigazgatóság belső intranetes hálózatán történő közzétételét 

követő napon lép hatályba.  

(2) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az adatvédelem és 

adatbiztonság szabályairól szóló 23/2018. (VII. 27.) SZGYF szabályzat. 

(3) A szabályzat előkészítése és aktualizálása az adatvédelmi tisztviselő feladata. 

 

 

 

 

 Czibik Norbert András 

főigazgató 
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1. melléklet 

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

 

Iktatószám: 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) 

..………………………. főosztálya/kirendeltsége által személyes adatok kezelésére 

kerül sor…………………... (adatkezelés tárgya/érintett személyes adata) tekintetében.  

 

1. Adatkezelő neve, székhelye, elérhetősége: 

 

Név:  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,  

Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.,  

e-mail:  info@szgyf.gov.hu 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Adatkezelés fajtája: 

 

a) GDPR szerinti adatkezelés 

b) Infotv. szerinti adatkezelés 

 

4. Személyes adatok kategóriái: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. A személyes adatok kezelésének célja: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, kezelés módja: 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

7. Az adatkezelés jogalapja: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

mailto:info@szgyf.gov.hu
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8. Az adatok forrása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. A személyes adatok címzettjei: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Címzettek kategóriái: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Automatizált döntéshozatal: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Az adatfeldolgozó neve, címe: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóhoz tartozó érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatót 

külön dokumentumban ismerheti meg. 

 

....................................., 20………………… 

 

 

                          ……………………………… 

                        adatvédelmi tisztviselő 
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2/a. melléklet  

 a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ  

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelésekre 

 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

 

Az érintettnek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai 

kezelésének megkezdése előtt vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 

megkezdését követően haladéktalanul tájékoztatást kapjon a személyes adataival 

kapcsolatban végzett adatkezelésekről és az azokkal összefüggő minden 

információról.  

 

2. Hozzáféréshez való jog 

 

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

adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az alábbi adatokat, információkat az 

érintett rendelkezésére bocsátja:  

a) az adatkezelés célja, jogalapja, 

b) az érintett személyes adatok kategóriái, forrása, 

c) automatizált döntéshozatal alkalmazásának ténye, ideértve a profilalkotást 

is,  

d) adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei vagy a címzettek 

kategóriái,  

e) a harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, 

garanciák, 

f) a tárolás tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai, 

g) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítési módjai, 

h) valamely felügyeleti hatósághoz fordulás joga. 

 

A Főigazgatóság az érintett kérelmének írásban vagy más alkalmas módon, az érintett 

személyazonosságának igazolását követően indokolatlan késedelem nélkül, de 

legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. A Főigazgatóság az érintett kérelmére 

az adatkezelés tárgyát képező személyes adat(ok) másolatát az első alkalommal 
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díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számolhat fel.  

 

3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog 

 

Az érintett kérheti a pontatlan vagy hiányos személyes adatai helyesbítését vagy 

kiegészítését.  A Főigazgatóság a személyes adatokat helyesbíti, amennyiben azok a 

valóságnak nem felelnek meg, és a megfelelő személyes adatok az érintett 

rendelkezésére állnak. A helyesbítés, kiegészítés tényét és időpontját a személyes 

adatokat tartalmazó dokumentumokon és az azokat tartalmazó nyilvántartásokban is 

fel kell tüntetni. A Főigazgatóság az érintett személyes adatainak helyesbítéséről vagy 

kiegészítéséről haladéktalanul értesíti az érintettet és azokat, akik részére a helyesbített 

vagy kiegészített személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

 

A Főigazgatóság az érintett ilyen irányú kérelmének írásban vagy más alkalmas 

módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően indokolatlan 

késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen irányú 

kérelmet a Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. 

 

4. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

 

Az érintett kérelmére a Főigazgatóság köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike 

fennáll: 

a) az adatkezelés célja kiüresedett, már nincs szükség az adatra, 

b) érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, így az 

adatkezelésnek megszűnik a jogalapja, 

c) érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, 

d) a személyes adatok jogellenes kezelésére került sor, 

e) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni szükséges, 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az érintett erre irányuló kérelme esetén a Főigazgatóság az általa nyilvánosságra 

hozott személyes adatokat törölni köteles, valamint azok törlése érdekében - az 

elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - észszerűen 

elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a 

szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán („elfeledtetéshez” 

való jog). 

 

Az érintett törléshez való jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés az 

alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen: 
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a) a véleménynyilvánítás szabadságához, valamint a tájékozódáshoz való 

joggyakorláshoz, 

b) jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, 

c) közérdekből a népegészségügy területén, 

d) közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai 

célból, 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

 

A Főigazgatóság az érintett törléshez való jog kapcsán előterjesztett kérelmének 

írásban vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget 

tenni. Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó. 

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

A Főigazgatóság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát (a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely időtartam lehetővé teszi, hogy a 

Főigazgatóság ellenőrizze az érintett személyes adatainak pontosságát),  

b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, 

helyette azok korlátozását kéri, 

c) a Főigazgatóságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely időtartam lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a 

Főigazgatóság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben). 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor ezen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

 

A Főigazgatóság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja. 

 

A Főigazgatóság az érintett személyes adatai korlátozására irányuló kérelmének 

írásban vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget 
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tenni. Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó. 

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

A Főigazgatóság az érintett kérelmére a rá vonatkozó, a Főigazgatóság rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megküldi, továbbá jogosult azokat az érintett kérelmére egy másik 

adatkezelőnek közvetlenül továbbítani.  

 

A Főigazgatóság az érintett ilyen irányú kérelmének írásban vagy más alkalmas 

módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően indokolatlan 

késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen irányú 

kérelmet a Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. 

 

7. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes 

adatai kezelése ellen, ha azok kezelésére a Főigazgatóság jogos érdeke, közérdek vagy 

a feladatai ellátása miatt került sor. Ebben az esetben a személyes adatok a 

Főigazgatóság által tovább nem kezelhetők, kivéve, ha az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igény 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

A Főigazgatóság az érintett tiltakozáshoz való joga keretében előterjesztett kérelmének 

írásban vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását 

követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget 

tenni. Az ilyen irányú kérelmet a Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a 

kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó. 

 

8. Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jog 

 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált 

adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is - alapuló főigazgatósági döntés hatálya, 

amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené. Ez 

alól kivételt jelent, ha a döntés 

a) az érintett és a Főigazgatóság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges, 

b) meghozatalát jogszabály lehetővé teszi, 
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c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Az a) és c) pont szerinti esetekben a Főigazgatóság köteles az érintett jogainak védelme 

érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, ideértve az érintettnek legalább 

azt a jogát, hogy a Főigazgatóság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 

kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 

A Főigazgatóság az érintett automatizált döntéshozatallal és profilalkotással 

kapcsolatos jog kapcsán előterjesztett kérelmének írásban vagy más alkalmas módon, 

az érintett személyazonosságának igazolását követően indokolatlan késedelem nélkül, 

de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen irányú kérelmet a 

Főigazgatóság díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Ha az érintett személy úgy ítéli meg, hogy a Főigazgatóság a személyes adatainak 

kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor: 

a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 

Budapest, Pf.: 603., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu), vagy 

b) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az 

ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett személy szabadon 

döntheti el, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcíme), illetve a Főigazgatóság székhelye szerint illetékes 

bíróságnál nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti bíróságot megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A 

Főigazgatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 

illetékességgel. 
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2/b. melléklet  

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

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 
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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 
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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.  
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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 
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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 
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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: 
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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. 
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3. melléklet  

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ÖSSZESÍTETT ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 

 

 

Iktatószám:  

 

Személyes adat  

Jogszabály: [GDPR 30. cikk (1) vagy 

Infotv. 25/E § (1)] 

 

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő 

neve, elérhetősége 

 

Az adatkezelés célja  

Érintettek köre  

Címzettek kategóriái  

Adattovábbítás   

Nemzetközi adattovábbítás esetén a 

továbbított adatok köre 

 

Adatkezelés időtartama, törlési határidő  

Adatkezelés biztonsága, alkalmazott 

biztonsági intézkedések 

 

Profilalkotás  

Az adatkezelés jogalapja  

Adatkezelési kockázatok, kockázat 

kezelésére tett intézkedés 

 

Hozzáférési jog érvényesítését korlátozó 

vagy megtagadó intézkedések indokai 

 

Az adatok forrása  

Az adatkezelés helye (+ szervezeti 

egység megjelölése) 

 

Hozzáférésre jogosult személyek 

beosztása, hozzáférés módja 

 

 

Megjegyzés: 

 

                                            …………………………………………… 

                                                      adatvédelmi tisztviselő 
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4. melléklet  

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ADATTÖRLÉSI JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Iktatószám: 

 

Készült 20..……………… napján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a 

továbbiakban: Főigazgatóság) székhelyén/telephelyén a …………………….. 

(főosztály/kirendeltség megnevezése), mint adatkezelő által ……………………-ról (a 

továbbiakban: érintett) kezelt ………………………………….(személyes adat 

kategóriája) személyes adatai törlésével összefüggésben.  

Beazonosításához szükséges további adatok: …………………………................................ 

 

Jelen vannak: 

 

Érintett:…………………………………………………………………………………(Név)   

 

 

Adatkezelő részéről: 

……………………………………………………………………(név, beosztás/munkakör) 

……………………………………………………………………(név, beosztás/munkakör) 

 

 

Jelenlévők rögzítik, hogy 

 

a) az érintett 20…………………………………… napján kelt levelével/személyes 

megjelenésével/telefonos megkeresésével/e-mail útján visszavonta az alábbi 

személyes adatai kezelésére szóló hozzájárulását, és élve a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, vagy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény szerinti  jogaival, kérte a megjelölt adatok végleges törlését.  

 

b) a visszavonással érintett, vagy egyéb okból törölni kívánt alábbi személyes adatok 

kezelésére már nincs szükség: 
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 Adatok 

jellege, 

köre, 

típusa 

Adatkezelési 

célok 

Adatkezelés 

jellege, 

módja 

Adattovábbítás 

körülményei, 

ha sor került rá 

Tárolás 

fizikai 

helye, 

adathor-

dozó(k) 

megjelö-

lése 

Érintett 

archívum 

típusa, 

jellege 

 

1.       

2.       

3.       

 

Jelenlevők megállapítják, hogy az érintett személyes adatainak törlése szükséges, 

mert: 

- az érintett az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonta vagy 

személyes adatainak törlését kérelmezte, 

- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a 

bíróság elrendelte, 

- az adatkezelési határidő lejárt, 

- a Főigazgatóság adatkezelése jogellenes, 

- .......................... (a GDPR-ban meghatározott egyéb esetek). 

 

Jelenlévők megállapítják, hogy a fenti adatok: 

 

a) törlésének akadálya nincs, ezért azok törléséhez szükséges eljárás(oka)t az 

alábbiak szerint lefolytatják: 

 

 

Az érintett 

személyes 

adatainak 

sorszáma 

 

Törlési eljárás leírása a törlést ténylegesen végző személy 

megjelölésével 

1.  

2.  

3.  

 

b) nem törölhetőek. 

 

Törlési akadály indokai: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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Az adattörlés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt, feltárt további 

releváns információk leírása: 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A törlést megalapozó mellékletek:  

 

  

Kmf. 

 

 

……………………………. 

Érintett 

………………………………… 

Adatkezelő 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság munkatársa 
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5. melléklet  

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ÖSSZESÍTETT ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS 

 

 

Iktatószám:  

 

Személyes adat  

Jogszabály: [GDPR 30. cikk (2) vagy 

Infotv. 25/E § (2)] 

 

Adatfeldolgozási szerződés iktatószáma  

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége  

Adatkezelő neve és elérhetősége  

Adatkezelési tevékenység kategóriái   

Adattovábbítás  

Adatkezelés biztonsága, alkalmazott 

biztonsági intézkedések 

 

Az adatkezelés helye (+ szervezeti 

egység megjelölése) 

 

Hozzáférésre jogosult személyek 

beosztása, hozzáférés módja 

 

Biztonsági intézkedések  

 

Megjegyzés: 

 

 

…………………………………………… 

adatvédelmi tisztviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

6. melléklet 

                                                                                    a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ÖSSZESÍTETT ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS 

 

 

Iktatószám: 

 

 

Kérelmező neve, 

elérhetősége 

 

 

Kért adatok fajtái 

 

 

 

Adatkérés jogcíme 

 

 

 

Kérelem időpontja 

 

 

 

Érintettek kategóriái 

 

 

Teljesítés időpontja 

 

 

Továbbított adatok köre 

 

 

Továbbítás jogalapja 

 

 

 

Továbbított adatok 

címzettje 

 

 

Megtett intézkedések 

(elutasítás, teljesítés, 

részbeni teljesítés), 

intézkedések indokai 

 

 

(A nyilvántartás tárolási ideje: 5 év, különleges személyes adatok esetén 20 év) 

 

                                    …………………………………………… 

                                                   adatvédelmi tisztviselő 
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                     7. melléklet 

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

 

Iktatószám: 

 

1. Az incidenssel érintett szervezeti egység neve, elérhetősége: 

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Az incidens szempontjából releváns időpontok: 

 

Kezdő időpontja: ..................................................................................................................... .. 

 

Záró időpontja :......................................................................................................................... 

 

Tudomásra jutás időpontja:…………………………………………………………………. 

 

 

3. Az incidens észlelésének módja: 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Az incidens Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történő 

bejelentésének időpontja: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. A bizalmasság jellegének sérülése:                                                    sérült/nem sérült 

    Az integritás sérülése:                                                                           sérült/nem sérült 

    A rendelkezésre állás sérülése:                                                            sérült/nem sérült 

 

6. Az incidens jellege: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Az incidens okai:  

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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8. Az incidenssel érintett adatok kategóriái és azok becsült száma: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

9. Az incidenssel érintettek köre:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

10. Az incidens hatásai/valószínűsíthető hatásai: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

11. Az incidens következményeinek súlyossága: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

12. Az érintettek tájékoztatása (tájékoztatás ideje, tartalma, javasolt intézkedések): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

13. Az incidens orvoslására tett intézkedés(ek): 

....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. ..................... 

 

 

14. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának 

eredménye:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                            …………………………………….. 

                                                          adatvédelmi tisztviselő 
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                                                                                                                                    8. melléklet 

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

  

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

 

 

Iktatószám: 

 

1. Az adatvédelmi incidens időpontja: ................................................................................ 

 

2. Az adatvédelmi incidens jellege: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következmény(ek): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Az adatvédelmi incidens kezelésével kapcsolatban tervezett, illetve megtett 

intézkedések (ideértve a hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedéseket): 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Az érintett számára javasolt intézkedések megtétele a bekövetkezett kár 

enyhítése érdekében: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

                                          …………………………………………… 

adatvédelmi tisztviselő  
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9. melléklet 

a 2/2022. (III. 25.) SZGYF szabályzathoz 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

 

Iktatószám: 

 

Alulírott  

 

Név:……………………………………………….., születési hely, idő:……………………., 

anyja neve: …………………………………………, állandó lakcím: 

……………………………………………………....................................................................... 

 

Cselekvőképességében korlátozott személy esetében:   

 

Törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok] neve:………………………………, 

születési helye, ideje: ………………………………, anyja neve:……………………, 

állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………, 

gondnok/gyámkirendelő határozat száma:…………………………………………………  

 

hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat a 

……………………………………………………………. tájékoztatóban (adatkezelési 

tájékoztató neve) meghatározott céllal, módon és ideig a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) kezelje. 

 

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett adatkezelési tájékoztató tartalmát 

megismertem. 

 

Jelen nyilatkozat 2 egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1 

példány a Főigazgatóságot, 1 példány az adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

……………………………………………. 

Aláírás  

(Adatkezeléssel érintett személy) 

 

……………………………………………. 

Aláírás 

(Adatkezeléssel érintett személy törvényes képviselője) 
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