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Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 
rendelet (a továbbiakban: GDPR) 24. cikk (2) bekezdése alapján, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben                        
(a továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 
foglaltakra is tekintettel, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokról a következő 
szabályzatot adom ki: *1/2021. számú jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2021. január 25.  

 
 

ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
I. Fejezet 

A szabályzat hatálya, célja, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 
 
 

1.1. Személyi hatály 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra (a továbbiakban a 
foglalkoztatási jogviszony jellegétől függetlenül együtt: munkavállaló). 
 
1.2. Tárgyi hatály 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a polgármesteri hivatal hatásköre és feladatellátása során 
kezelt, illetve nyilvántartott valamennyi személyes és különleges adatra (a továbbiakban 
együtt: személyes adat). 
 
Kiterjed továbbá a polgármesteri hivatalban folyó, a személyes adatokkal kapcsolatos 
valamennyi ügyintézési és ügykezelési eljárásra, valamint az adatkezelés során felhasznált 
tárgyi és informatikai eszközökre, függetlenül azok üzemeltetési helyétől.  
 
A közérdekű adatok közzétételére vonatkozóan a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a polgármesteri hivatal mindenkori Közzétételi Szabályzata, míg a 
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az erről szóló 
külön szabályzat rendelkezik. 
 
A jelen szabályzatban hivatkozott Tájékoztató a www.debrecen.hu internetes honlapon 
elérhető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi Tájékoztatója                    
(a továbbiakban: Tájékoztató) elnevezésű dokumentumot jelenti. 
 
 
 
 

http://www.debrecen.hu/
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1.3. A szabályzat rendeltetése 
A szabályzat rendeltetése a hivatali feladatellátás, ügyintézés során a személyes adatok 
védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog és az információszabadság 
érvényesülésének maradéktalan biztosítása. A szabályzat – az Infotv.-ben foglalt szabályozás 
végrehajtása érdekében – a polgármesteri hivatal szervezetrendszerén belüli adatkezelési 
folyamatok átláthatóságának megteremtését, és ezen keresztül az érintettek jogai 
gyakorlásának megkönnyítését szolgálja amellett, hogy biztosítja a személyes adatoknak a 
GDPR, az Infotv., valamint az Alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését. 
 
1.4. A szabályzat célja 
A szabályzat célja, hogy meghatározza a polgármesteri hivatal feladatellátása során kezelt 
személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében az adatkezelés 
során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.  
 
1.5. A szabályzat értelmezése 
A szabályzat alkalmazása során a GDPR, az Info. tv., valamint az E-ügyintézési tv. fogalom-
meghatározásai az irányadók. *1/2021. számú jegyzői utasítással módosított rendelkezés; Hatályba lépett: 2021. január 25. 
 

 
MÁSODIK RÉSZ 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁS 
 

II. Fejezet 
Az adatkezelés alapelvei 

 
2.1. 
A polgármesteri hivatal feladatellátása során személyes adat kezelésére jogszabályban 
meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges célból, jog gyakorlása vagy 
kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig.  
 
2.2. 
Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az egyes 
eljárások során kezelt személyes adatok csak az adott ügy elintézése érdekében 
használhatóak fel, azok más eljárásban, más adatokkal nem kapcsolhatóak össze, kivéve, ha 
azt törvény megengedi, vagy az érintett ahhoz hozzájárul.  
 
2.3. 
Az eljárások során csak azon személyes adatokat lehet rögzíteni, amelyek kezelésére kötelező 
adatkezelés keretében vagy az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, és amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Mellőzni 
kell a bemutatott személyazonosító és egyéb okmányok, személyes iratok indokolatlan 
fénymásolását, megőrzését. 
2.4. 
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A polgármesteri hivatal ügyintézői a feladataik ellátása körében személyes adatot csak a 
vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával kezelhetnek. 
 
2.5. 
A polgármesteri hivatal ügyintézője fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi 
felelősséggel tartozik a munkavégzése során tudomására jutott személyes adatok jogszerű 
kezeléséért. 
 
2.6. 
Az adatminőség alapelvének biztosítása céljából az adatfelvétel és a további adatkezelés 
folyamán biztosítani kell a személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, 
valamint azt, hogy az érintettet a személyes adat alapján csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani.  
 
2.7. 
Különleges adatok kezelésével járó ügyekben megkülönböztetett gondossággal kell eljárni. 
 
2.8. 
Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a 
személyes adatok megfelelő biztonságát. 
 
2.9. 
Az adatkezelés céljának megszűnését követően – az irányadó jogszabályokban és Debrecen 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Iratkezelési Szabályzatában foglaltakkal 
összhangban – haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési idő leteltével gondoskodni kell a 
személyes adatok törléséről, illetve az ügyiratok megsemmisítéséről. A személyes adatokat 
tartalmazó egyéb iratanyagok megsemmisítéséről szintén a szükséges biztonsági 
intézkedések mellett kell gondoskodni. 
 

III. Fejezet 
Adatbiztonsági előírások 

 
3.1. 
A polgármesteri hivatalban alkalmazandó informatikai adatbiztonsági és adatvédelmi 
szabályokról, az ügyiratokkal kapcsolatos adatkezelési szabályozásról, valamint a 
polgármesteri hivatal köztisztviselőinek és közszolgálati ügykezelőinek személyes adatait 
tartalmazó közszolgálati nyilvántartással összefüggő adatvédelmi, informatikai-biztonsági 
szabályokról külön belső utasítások rendelkeznek. 
 
 
 
 
 
3.2. 
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A polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek  
a) a szabályzatban foglaltakat megismerni, munkájuk során alkalmazni, valamint  
b) gondoskodni arról, hogy a szabályzat rendelkezéseit a beosztottjaik ismerjék, előírásait 

munkavégzésük során alkalmazzák. 
 
3.3.  
A polgármesteri hivatal valamennyi ügyintézője köteles 
a) az Infotv., a GDPR és az ágazati jogszabályok adatvédelmi előírásait, valamint jelen 

szabályzat tartalmát megismerni és maradéktalanul betartani, 
b) előzetesen egyeztetni a Szervezési Osztály vezetője útján az adatvédelmi tisztviselővel a 

személyes adatok kezelését vagy a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyekben, 
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) eljárását érintő vagy közreműködését igénylő kérdésekben, 

c) tájékoztatni a Szervezési Osztály vezetője útján az adatvédelmi tisztviselőt a 
feladatkörében felmerült bármely adatvédelmi problémáról, illetőleg adatvédelmi 
incidensről, 

d) az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot haladéktalanul megszüntetni,  
e) a polgármesteri hivatalban szervezett adatvédelmi oktatáson részt venni. 
 
3.4. 
A szervezeti egységek vezetői a szervezeti egység feladatellátásához szükséges külső 
adatbázisokhoz, informatikai programokhoz való hozzáférési jogosultságokat és a 
hozzáférés adatait ügyintézőre lebontottan nyilvántartják. 
 

IV. Fejezet 
Az adatvédelmi tevékenységgel összefüggő feladatok és hatáskörök rendje 

 
4.1. A jegyző 
A jegyző feladata: 
a) kiadja a polgármesteri hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, 
b) az adatvédelmi tisztviselő megbízása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, 
c) dönt a szervezeten kívüli adatkarbantartók személyéről, és az adatkarbantartásra 

vonatkozó szerződésről, 
d) meghatározza a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjének javaslata alapján a szervezeten 

kívüli személy vagy szerv által elvégzendő adatkarbantartás időpontját, 
e) jóváhagyja a polgármesteri hivatalban az informatikai beszerzéseket (beruházások, 

fejlesztések), 
f) ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az informatikát érintő nyil-

vántartásokat a szervezeti egységek vezetői, valamint az adatvédelmi tisztviselő útján, 
g) engedélyezi valamennyi munkavállaló szerver hozzáférési jogosultságát, 
h) dönt az adatvédelmi incidensről szóló bejelentés szükségességéről. 
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4.2. Az Adatvédelmi tisztviselő 
4.2.1.  

A polgármesteri hivatal az Infotv. 25/L. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 37. 
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatvédelmi tisztségviselő igénybevételét külső 
szolgáltató megbízásával teljesíti, melynek nevét és elérhetőségét a mindenkori 
Tájékoztatóban tünteti fel.  
 

4.2.2. 
Az adatvédelmi tisztviselő – az Infotv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatain túl – 
a) adatvédelmi kérdésekben segítséget nyújt a polgármesteri hivatal szervezeti egységei 

számára, 
b) kivizsgálja a hozzá érkező adatvédelmi tárgyú bejelentéseket, 
c) a feladatainak ellátása során tudomására jutott adatvédelmi hiányosság, visszásság 

esetén a Szervezési Osztály vezetője útján felhívja az érintett szervezeti egység 
vezetőjét és ügyintézőjét a jogosulatlan adatkezelés megszüntetésére, 

d) vezeti a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek nyilvántartását, 
e) gondoskodik az adatvédelmi incidensről szóló bejelentés megtételéről a Hatóság felé, 
f) kivizsgálja és dönt a 15.2. pont szerinti tiltakozási kérelmek tárgyában, 
g) rendszeresen felülvizsgálja jelen szabályzat tartalmát, továbbá gondoskodik a 
jogszabályváltozás miatt vagy más okból szükségessé vált módosítások, kiegészítések 
előkészítéséről, 
h) a tárgyévet követő év január 31. napjáig felülvizsgálja az egyedi közzétételi listát a 
közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai 
alapján. Az adatvédelmi tisztviselő a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült 
adatigénylések alapján javaslatot tesz a jegyzőnek az egyedi közzétételi lista 
kiegészítésére,  
i) a tárgyévet követő év január 31. napjáig tájékoztatja a Hatóságot a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló elutasított kérelmekről és az elutasítások indokairól. 

 
4.2.3. 

A 4.2.2. pont h) és i) pontjaiban foglalt törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a 
Szervezési Osztály vezetője – az osztályvezetők/irodavezetők adatszolgáltatása alapján – 
a tárgyévet követő év január 10. napjáig tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő 
számára a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekről, az elutasítás 
indokairól a jelen szabályzat 1. mellékletét képező adatlapon. 

 
4.3. A szervezeti egységek vezetői  
a) Ellenőrzik az adat- és az adatszolgáltatási nyilvántartás naprakészségét, 
b) meghatározzák az irányításuk alatt álló szervezeti egység adatkezelőinek a hozzáférési 

jogosultságait, 
c) koordinálják az adott szervezeti egységen dolgozó adatkezelők tevékenységét, 
d) gondoskodnak az adatkezelők helyettesítési rendjéről, 
e) javaslatot tesznek az informatikai fejlesztésekre, beruházásokra, 
f) javaslatot tesznek a jegyzőnek a szervezeten kívüli adatkarbantartók személyére, az 

általuk elvégzendő adatkarbantartás időpontjára, 
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g) biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél az adatkezelés és az 
adatvédelem rendjét. 

 

4.4. A Polgármesteri Kabinetiroda vezetője 
a) Gondoskodik az informatikai fejlesztési beruházási javaslatok hivatali szintű 

összefogásáról és a költségvetésbe való beépítéséről, 
b) jóváhagyásra előkészíti az informatikai beszerzések, beruházások, fejlesztések tervezetét, 
c) ellátja az informatikusok irányítását. 
 

4.5. A Szervezési Osztály vezetője 
a) Kapcsolatot tart az adatvédelmi tisztviselővel,  
b) ellátja az adatvédelmi tisztviselő részére történő adat- és információszolgáltatási-, 
továbbítási feladatokat, 
c) vezeti a 13.1. pontban meghatározott adatvédelmi nyilvántartásokat, 
d) gondoskodik az érintetti megkeresések (XV. fejezet) teljesítéséről, 
e) az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével előkészíti az adatvédelemmel kapcsolatos 
szabályzatokat, utasításokat, egyéb dokumentumokat. 
 

4.6. Külső informatikai szolgáltató 
a) A szervezeti egységek vezetőinek írásos kérelme alapján közreműködik az adatkezelők 

egyéni kódjának, jelszavának, jogosultságának beállításában azon szerverek tekintetében, 
melyekre adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, 

b) a szervereken tárolt adatok vonatkozásában gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan 
hozzáféréséről, módosításáról, illetőleg a tárolt adatok megsemmisülésének 
megakadályozásáról. 

c) elvégzi a szervereken tárolt adatok biztonsági mentését, naplózását. 
d) ellátja a jegyző, valamint a szervezeti egységek vezetői által az adatkezeléssel kapcsolatos 

esetenként meghatározott feladatokat. 
 

4.7. Ügyintézők 
a) Kezelik a munkakörükbe tartozó adatokat, más adatot csak helyettesítés esetén 

kezelhetnek, vezetik a nyilvántartásokat, 
b) a jogszabály által felhatalmazott személynek vagy szervezetnek adatot szolgáltatnak, 
c) vezetik az adat-, valamint az adatszolgáltatási nyilvántartást, 
d) megőrzik a tudomásukra jutott adatot, 
e) gondoskodnak arról, hogy az általuk vezetett nyilvántartás adataihoz illetéktelen személy 

ne férhessen hozzá, ügyelnek a nyilvántartás biztonságos tárolására, 
f) betartják az adatkezelésre, adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó 

rendelkezéseket, 
g) haladéktalanul jelzik az informatikusoknak a számítástechnikai eszközök bárminemű 

meghibásodását, illetőleg az adatállomány kezelhetőségében bekövetkező problémát, 
h) kötelesek a közvetlen vezetőjüket és a Szervezési Osztály vezetője útján az adatvédelmi 

tisztviselőt tájékoztatni minden olyan eseményről, mely esetben őket jogszerűtlen 
adatkezelésre kérték fel, utasították, illetve a saját rendszerükben bármilyen egyéb 
illetéktelen adathozzáférést, vagy adatkezelést tapasztaltak. 

 
V. Fejezet 
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Az adatkezelés jogalapja, célja 
 

5.1. A személyes adatkezelés jogalapja 
A polgármesteri hivatal személyes adatot az Infotv. 5. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja, a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)-f) pontja alapján kezel. A polgármesteri hivatal különleges 
adatot kizárólag törvényi felhatalmazás alapján kezel. 
 
5.2. Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a polgármesteri hivatal az általa végzett 
ügyintézés során megfeleljen a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint a 
polgármester hivatal és az ügyfél között létrejött folyamatos ügyfélkapcsolatot lehetővé 
tegye. 
 

VI. Fejezet 
Az adatok beszerzése és rögzítése 

 
6.1. Az érintettek tájékoztatása 
A polgármesteri hivatal az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás módját és elérhetőségét a 
Tájékoztatóban hozza nyilvánosságra a www.debrecen.hu internetes honlapján. 
 
6.2. Az adatok felvétele 
A polgármesteri hivatal az általa kezelt adatokhoz minden esetben a közhatalmi- és egyéb 
tevékenysége gyakorlása során, a jogszabályok által meghatározott körben és jogszabályban 
rögzített módon jut hozzá (pl. kérelmek, levelek, e-mailek, kitöltött formanyomtatványok, 
hivatalból történő ügyindítás esetén közhiteles nyilvántartások). 
 
6.3. Az adatok összekapcsolása 
Az érintett személyes adatainak felhasználása kizárólag a jogszabályi felhatalmazásban 
megadott cél érdekében engedélyezett. Az érintett adatainak másolása, az azokból 
származtatott, új adatok létrehozása, más adatokkal való összekapcsolása új adatkezelésnek 
minősül, amelyhez új adatkezelési nyilatkozat, vagy megfelelő jogszabályi felhatalmazás 
szükséges. 
 
A polgármesteri hivatal az ügyintézés során az egyes kérelmek elbírálásához szükséges 
adatokat közhiteles és nem közhiteles nyilvántartásokból lekérdezheti, azokat az ügyintézés 
során felhasználhatja és tárolhatja, de kizárólag a meghatározott cél érdekében. 
 

 
VII. Fejezet 

Az adatok tárolása 
 
7.1.  
A polgármesteri hivatal a kezelt adatokat egy fizikai szerveren lévő tárhelyen tárolja. 
 
 

Tárhely szolgáltató neve:  DV Info Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

http://www.debrecen.hu/
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Tárhely szolgáltató címe:  4025 Debrecen, Piac u. 77. 
Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@dvinfo.hu 
 
7.2. 
A polgármesteri hivatal a kamerás megfigyelőrendszer által rögzített képfelvételeket az 
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló jegyzői utasításban meghatározottak 
szerint, a felvevő hardver eszközön tárolja. 
 
7.3. 
A személyes adatok tárolására, archiválására a polgármesteri hivatal mindenkori Iratkezelési 
Szabályzata, Informatikai Biztonsági Szabályzata, valamint Informatikai Archiválási 
Szabályzata az irányadó. 
 

VIII. Fejezet 
Az adatokhoz való hozzáférés 

 
8.1. 
Az adatokhoz való hozzáférési jogosultság határozza meg, hogy a nyilvántartott adatok 
vonatkozásában mely adatkezelők rendelkeznek betekintési, és melyek szerkesztési 
jogosultsággal. 
 
8.2. 
Az egyes ügyintézőknek az adott szervezeti egységnél vezetett egyes adatállományok 
vonatkozásában fennálló hozzáférési jogosultságainak létesítését, megváltoztatását, törlését 
az adott szervezeti egység vezetője kezdeményezi. 
 
8.3. 
A hozzáférési jogok nyilvántartásába kizárólag a jegyző, az adatvédelmi tisztviselő és az 
illetékes szervezeti egység vezetője rendelkezik betekintési joggal, szerkesztési joggal pedig 
kizárólag az illetékes szervezeti egység vezetője rendelkezik.  
 
 

IX. Fejezet 
Adatkezelési műveletek 

 
9.1. Adatfeldolgozás 
A polgármesteri hivatal adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a személyes adatokat csak a 
polgármesteri hivatal feladatellátásában közreműködő, megfelelő titoktartási 
kötelezettséggel terhelt foglalkoztatottai ismerhetik meg. 

 
9.2. Adattovábbítás 
A polgármesteri hivatal kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, az SZMSZ-ben 
foglalt feladatainak ellátása érdekében végez adattovábbítást.  
 
 
9.3. Álnevesítés, statisztika 
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Az adatokat a polgármesteri hivatal nem használja fel statisztikai célokra.  
 
9.4. Adatok törlése, selejtezése 
A polgármesteri hivatal a feladatellátása során kezelt személyes adatokat az adott ügytípusra 
vonatkozó ágazati jogszabályok, illetve a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelő 
időtartamig tárolja. 
 
A polgármesteri hivatal biztosítja az érintett számára a lehetőséget, hogy írásos megkeresése 
alapján a személyes adatai törlésre kerüljenek, amennyiben az adatok törlésének feltételei 
fennállnak. 
 
Az adattörlést végző ügyintéző azonosítóját visszakereshető módon rögzíteni kell, mely 
naplóállomány 5 évig nem törölhető. 
 
A polgármester hivatal az adatokat, illetve a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat 
a mindenkor hatályos iratkezelési szabályoknak, valamint a polgármesteri hivatal 
mindenkori Iratkezelési Szabályzatában, valamint a mindenkori Informatikai Biztonsági 
Szabályzatában foglalt selejtezési eljárásnak megfelelően, továbbá a jelen szabályzatában 
foglalt előírásokat figyelemben tartva selejtezi illetve semmisíti meg.  
 

X. Fejezet 
Nyilvánosságra hozatal, közlés harmadik személlyel, titoktartási kötelezettség 

 
10.1. 
A polgármesteri hivatal foglalkoztatottjai sem a munkavégzés során, sem munkaidőn kívül, 
sem a jogviszonyuk megszűnését követően nem tehetik nyilvánossá, és nem adhatják át 
harmadik személyek részére a jelen szabályzatban foglaltak teljesülése során tudomásukra 
jutó információkat. 
 
10.2. 
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak a jogviszonyuk alapjául szolgáló 
jognyilatkozatok (kinevezés, munkaszerződés, megbízási szerződés) részeként titoktartási 
nyilatkozatot tesznek a jelen fejezetben foglaltak érvényesülése érdekében. 

 
10.3. 
A titoktartási kötelezettség alól kivételt képeznek a jogszabályi kötelezések, az egyes 
hatósági megkeresések, valamint a jogos érdek alapján szükségessé váló adatok. A 
polgármesteri hivatal nem készít személyes adatot tartalmazó statisztikai adatállományokat, 
belső kimutatásokat nyilvánosságra hozatal érdekében, illetve a polgármesteri hivatal 
semmilyen adatot nem hoz nyilvánosságra. 
 
 
 
 
 

XI. Fejezet 



 

 

 
3/2019. számú jegyzői utasítás 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata  

 

Hatályba lépett: 2021. január 25. Változat: 2.  10/16 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági oktatás 
 
11.1. 
A polgármesteri hivatal a munkavállalók részére a jelen szabályzat tartalmának 
megismertetése, valamint az adatvédelmi gyakorlat bemutatása és naprakészen tartása 
céljából a munkavállalók munkavégzésének alapjául szolgáló jogviszony létrehozását követő 
egy hónapon belül, valamint kétévente adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást tart.  
 
 

XII. Fejezet 
Adatvédelmi hatásvizsgálat 

 
12.1. Adatvédelmi hatásvizsgálat 
A polgármesteri hivatal megállapítja, hogy az általa végzett adatkezelés nem jár magas 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Erre tekintettel a 
polgármesteri hivatal adatvédelmi hatásvizsgálatot nem végez. 
 
 

XIII. Fejezet 
Adatvédelmi nyilvántartások 

 
13.1. Adatvédelmi nyilvántartások 
A polgármesteri hivatal az Infotv. 25/E. §-a alapján az alábbi adatkezelői nyilvántartásokat 
vezeti az adatkezeléssel összefüggésben, az itt felsorolt adattartalommal: 

 
a) Adatvagyon leltár: 

- a kezelt adatok állománya; 
- adatkezelés célja; 
- adatkezelés jogalapja; 
- adatok felvételének időpontja; 
- törlési határidő. 

 
A polgármesteri hivatal az önkormányzati központi ügykezelő (ASP) 
rendszerben történő adatkezelésről Infotv. 25/F. §-a alapján elektronikus naplót 
vezet. 

 
b) Érintetti megkeresések nyilvántartása: 

- sorszám; 
- megkeresés ideje; 
- megkeresés tárgya; 
- érintett neve; 
- intézkedés a megkeresés alapján. 

 
 
 

c) Érintetti kérelmek nyilvántartása: 



 

 

 
3/2019. számú jegyzői utasítás 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata  

 

Hatályba lépett: 2021. január 25. Változat: 2.  11/16 

 

- sorszám; 
- kérelem beérkezésének ideje; 
- kérelem tárgya; 
- érintett neve; 
- intézkedés a kérelem alapján; 
- egyéb megjegyzések. 

 
d) Adatvédelmi incidensek nyilvántartása: 

- az érintett személyes adatok köre,  
- az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma,  
- az adatvédelmi incidens időpontja,  
- körülményei,  
- hatásai, 
- az elhárítására megtett intézkedések,  
- az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatok. 

 
A polgármesteri hivatal nem alkalmaz profilalkotást, és nemzetközi adattovábbítást nem 
végez. Az adatkezelői nyilvántartások jelen szabályzattal együtt értelmezendők.  
 
13.2. 
Az alábbi információkat a polgármesteri hivatal a Tájékoztatóban teszi elérhetővé: 
- az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; 
- az adatkezelés jogalapja, céljai, időtartama; 
- az érintetteket megillető jogok és azok érvényesítésének módja; 
- a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása; 
- az érintettek, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 
- az adattovábbítás esetén olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közli, 

továbbítja a Hivatal; 
- jogorvoslati lehetőségre való tájékoztatás; 
- biztonságtechnikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

 
 

XIV. Fejezet 
Adatvédelmi incidens 

 
14.1. Adatvédelmi incidensek kezelése 
Az adatvédelmi incidenseket a polgármesteri hivatal az Infotv. II/B. fejezet 15. pontjában 
foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint kezeli: 
Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentés szükségességéről való döntéshozatal a jegyző, 
valamint a bejelentés megtétele a Szervezési Osztály vezetője útján az adatvédelmi tisztviselő 
hatáskörébe tartozik. 
 
 
 
 

XV. Fejezet 
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Az érintettek megkeresésének kezelése 
 
15.1. Eljárás helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem esetén 
Az érintett által benyújtott helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet a polgármesteri 
hivatal mindenkori Iratkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell iktatni és 
nyilvántartani.  
 
A polgármesteri hivatal a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 25 
napon belül, az érintett által megadott elérhetőségek valamelyikén írásban történő egyidejű 
tájékoztatással köteles teljesíteni, vagy közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A polgármesteri hivatal az érintett adatát 
nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el.  
 
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a polgármesteri hivatal 
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás 
lehetőségéről.  
A jelen pontban foglalt tájékoztatás a beérkezett kérelem formájával azonos módon történik 
(tehát elektronikus üzenetben történő megkeresés esetén elektronikus üzenetben, postai úton 
érkezett, illetve személyes megkeresés esetén pedig papír alapon, postai úton.) 
 
15.2. Eljárás az érintett tiltakozása esetén 
Az érintett tiltakozása esetén a polgármesteri hivatal további adatkezelésre nem jogosult, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a polgármesteri hivatal útján az érintettet írásban tájékoztatja. 

 
15.3. Eljárás tájékoztatás iránti kérelem esetén 
Az érintettek személyes adataik kezeléséről történő tájékoztatás kérése esetén a 
polgármesteri hivatal tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, 
címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről.  
A polgármesteri hivatal köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 
írásban megadni a tájékoztatást. 
 
Az érintett tájékoztatását a polgármesteri hivatal csak az Infotv.-ben meghatározott 
esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a polgármesteri hivatal írásban 
közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján 
került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a polgármesteri hivatal tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
Az érintett személyesen is tájékoztatást kérhet a vele kapcsolatban kezelt adatokról, azonban 
ebben az esetben kizárólag a saját személyes adataival kapcsolatos adatkezelésekbe tekinthet 
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bele oly módon, hogy más érintett személyes adatairól, vagy azok kezeléséről semmilyen 
információ nem juthat a tudomására.  
 
15.4. Eljárás adathordozhatóság esetén 

 
Adathordozás iránti kérelem benyújtása esetén a polgármesteri hivatal köteles 25 napon 
belül teljesíteni azt. Ha a polgármesteri hivatal az érintett adathordozás iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, az érintett által megadott 
elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az 
adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén a polgármesteri hivatal tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
15.5. Eljárás az E-ügyintézési tv. alapján továbbított személyes adatok kezeléséről történő 
tájékoztatás iránti kérelem esetén  
 
Az érintettnek az E-ügyintézési tv. alapján továbbított személyes adatai kezeléséről történő 
tájékoztatás iránti kérelmére a Szervezési Osztály azonnal megvizsgálja, hogy az érintettről 
mely szervezeti egység kezel, illetve továbbított személyes adatot, melyet követően az 
érintett szervezeti egység(ek) adatszolgáltatása alapján, a kérelem beérkezésétől számított 
legfeljebb 3 napon belül, elektronikus úton tájékoztatást ad arról, hogy az érintett mely 
adatait, mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át. *1/2021. számú jegyzői 

utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2021. január 25. 
 
15.6. Eljárás az E-ügyintézési tv. alapján az elsődleges és másodlagos információforrásból 
rendelkezésre álló információk átadása iránti megkeresés esetén  
 
Az elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló – személyes adat 
esetében a polgármesteri hivatal által törvény alapján kezelhető - információk átadása iránti 
megkeresés esetén a Szervezési Osztály azonnal megvizsgálja, hogy mely szervezeti 
egység(ek) kezeli(k) a kért adatokat, melyet követően az érintett szervezeti egység(ek) 
adatszolgáltatása alapján, a megkeresés beérkezésétől számított 3 napon belül, elektronikus 
úton továbbítja a kért információt, vagy ha az információ továbbításának jogszabályi 
feltételei nem állnak fenn, az indok megjelölésével történő tájékoztatás mellett megtagadja a 
kérelem teljesítését. *1/2021. számú jegyzői utasítással elfogadott rendelkezés; Hatályba lépett: 2021. január 25. 
 
 

 
XVI. Fejezet 

Az adatszolgáltatás rendje 
 

16.1.  
Az adatszolgáltatás kérelemre vagy hivatalból történhet. A kérelmező az adatszolgáltatás 
teljesítéséig kérelmét bármikor visszavonhatja. 
 
16.2. 
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A kérelmező a jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adat igénylésekor 
azt a tényt, illetőleg eseményt köteles igazolni, mely biztosítja azt az adatfelhasználási célnak 
alapot adó kapcsolatot, amely az érintett adat és közötte fenn-áll vagy fennállt. 
 
 
16.3.  
Személyes adatszolgáltatás iránti kérelmet minden szervezeti egység kizárólag abban az 
esetben teljesíthet, ha az igényelt adat a kezelésébe tartozik.  
 
16.4. 
Amennyiben az adatigénylés jogszerűsége, teljesíthetősége vagy ehhez kapcsolódó más 
körülmény vonatkozásában kétség merül fel, minden adatkezelő köteles az adatvédelmi 
tisztviselő véleményét kikérni. 
 
16.5. 
Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem megvizsgálását követően 3 napon belül dönt annak 
teljesíthetőségéről, illetőleg segítséget nyújt a kétséges körülmények tisztázásához. 
 
 
 
 
 
 

XVII. Fejezet 
Hatósági megkeresések teljesítése 

 
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az 
adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a 
polgármesteri hivatalt. 
 
A polgármesteri hivatal a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az 
adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
 

HARMADIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen utasítás 2019. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Debrecen 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzatról szóló 7/2015. 
számú jegyzői utasítás. 
 
 
Debrecen, 2019. február 1. 
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1. melléklet 
az Adatvédelmi Szabályzathoz 

 
A D A T L A P  

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére teljesítendő éves jelentéshez 
 
 

 
Közérdekű adat megismerése iránti kérelmek (Infotv. 30. § (3) bekezdése) 
 
 száma összesen: 

 
 - ebből teljesített:  .............................................................  

 
 - részben teljesített:  .........................................................  

 
 - elutasított:  ......................................................................  
 
Elutasított kérelem esetén az elutasítás indoka: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 
Kelt  .....................................................  
 
 
 
  ................................................  
                                                                                                                   osztályvezető/irodavezető 

 


