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Igazságügyi szakértői adatkezelési tájékoztató (orvosi-pszichológiai 

szakterület) 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), és a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

alapján - 

Adatkezelő: Inspekció 99 BT. (cégjegyzékszám: 07-06-008656), dr. Hanti Péter igazságügyi 

szakértő, 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 7.; esetlegesen bevont más (társ)szakértők, 

szakkonzultánsok akikről az adott ügyben kap konkrét felvilágosítást az érintett személy 

(továbbiakban: érintett). 

Adatkezelés célja: Szakkérdések szakvéleményben való megválaszolása bírósági/hatósági 

eljárásban illetve megbízás alapján, megbízás alapján szakértői konzultáció lefolytatása. 

Statisztikai célú adatkezelés anonim módon. 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jellege lehet kötelező vagy önkéntes (erről a szakértő 

az adott ügyben tájékoztatást ad). Az adatkezelés jogalapja személyes adatok tekintetében 

az érintett illetve rá tekintettel más jogosult személy (írásbeli) hozzájárulása amennyiben 

azok szolgáltatása (a szakértői vizsgálat) önkéntes (szakértői vizsgálat esetén az írásbeli 

beleegyezésből egy példány az érintetté); szakértésre való megbízás esetén a megbízási 

szerződés teljesítése a jogalap (szintén beleegyezéshez kötött adatkezelés); a szakértő 

kirendelése esetén a szakértő jogi kötelezettségének teljesítése a jogalap (törvény rendeli el 

az adatkezelést). Különleges adatok tekintetében a hozzájárulás a jogalap amennyiben azok 

szolgáltatása önkéntes; illetve jogi igények előterjesztése-érvényesítése-védelme is jogalap 

lehet (törvény rendeli el az adatkezelést). Az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, ha a 

szakértői tevékenység, szakvéleményadás bármely okból meghiusult. 

Adatok kategóriái: A rendelkezésre bocsátott illetve a szakértő által a szakmai szabályok 

alapján szükségesnek-indokoltnak-célszerűnek tartott, az érintett valamennyi releváns 

személyazonosító adata (különösen: név, nem, lakcím, születési idő és hely, születési név, 

anyja neve, tartózkodási hely, telefon, e-mail, családi állapot, szükség esetén TAJ szám, 

gépjárművezetői okiratának száma, személyi igazolványának száma, aláírása, foglalkozás-

szakképzettség, munkahely; törvényes illetve meghatalmazott képviselő adatai), szükség 

esetén bűnügyi személyes adata; valamint különleges adata (egészségügyi adatai közül 

különösen: kórelőzmény, vizsgálatok ideje, eredménye; kórismék, kockázati tényezők, 

védőoltások, az egyes ellátásokba való beleegyezés-visszautasítások ténye és időpontjai; 

elvégzett beavatkozások-kezelések ideje és eredményei; gyógyszerérzékenység illetve más 

allergia, egyes alkalmassági vizsgálatok eredményei, a kapott tájékoztatás tartalma; egyéb 

releváns körülmény mint pl. családi-szociális-gazdasági körülmények, fogyatékosság-

rokkantság, egészségkárosodás-munkaképesség-változás, közlekedési és önkiszolgálási 

képesség, gondozási szükséglet, keresőképesség, egészségügyi alkalmasság, sport- és 

szabadidős tevékenységek a szükséges módon és mértékben; biológiai mintavételekből 

származó adatok; ápolási dokumentáció, szövettani lelet, képalkotó diagnosztika felvételei - 

ideértve az azokból származtatott adatokat, levonható információkat is; valamint a 

korábban keletkezett adatokat is). Különösen szenzitív adatokat közül pl. genetikai és 
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biometrikus, nőgyógyászati, húgy-ivarszervi, szexuális élettel összefüggő, lelki-pszichikai-

pszichiátriai, kóros szenvedéllyel-függőséggel stb. összefüggő adatok. A szakértői 

vizsgálatkor kép-, videó-, illetve hangfelvétel is készülhet a szükséges, személyiségi jogokat 

nem sértő módon és mértékben az érintett illetve helyette dönteni jogosult 

hozzájárulásával. Jogszerűen a szakértőhöz került adatok között harmadik személyekre 

vonatkozó információk is szerepelhetnek. A szakértő jogszabály által meghatározott 

ügynyilvántartást vezet. 

Adatok forrása: Kirendelő/megbízó, érintett, az igazságügyi szakértő számára jogszerűen 

elérhető más adatbázisok és adatforrások (többek között kirendelt szakértőként az illetékes 

egészségügyi szolgáltatók-kezelőorvosok és az egészségbiztosító közvetlenül megkereshető 

a szakértő által, a titoktartás a szakértővel szemben nem köti őket) ahol az adatok 

megfelelőségét és jogszerűségét – a szakértőtől elvárható körültekintés mellett – az 

adatforrás biztosítja. 

Adatfeldolgozók (technikai adatkezelést végeznek, elkülönült adatkezelési tevékenységgel 

és felelősséggel): 

- Internet szolgáltató (az adatkezelő oldalán): UPC Magyarország Kft. 1095 

Budapest, Soroksári út 30-34. 

- E-mail kiszolgáló (adatkezelő oldalán), honlapot készítő-karbantartó, 

tárhelyszolgáltató: Carina Novum KFT. 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/B. 

- Telefon, telefax szolgáltató (az adatkezelő oldalán): Magyar Telekom Nyrt. 1013 

Budapest, Krisztina krt. 55. 

- Elektronikus kézbesítéshez igénybe vett azonosítási szolgáltató (ügyfélkapu, 

cégkapu, tárhely): Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest, 

Csokonai u. 3. 

- Levél- és csomagforgalmi szolgáltató: Magyar Posta Budapest Üllői u. 114-116. 

- Számviteli szolgáltató: Contest Kft., 8000 Székesfehérvár Móricz Zs. u. 17.; 

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

- Pénzforgalmi szolgáltató (az adatkezelő oldalán): Unicredit Bank Zrt. 1054 

Budapest Szabadság tér 5. 

Adattovábbítás címzettjeiként más adatkezelők (elkülönült adatkezelési tevékenységgel és 

felelősséggel): Kirendelő hatóság/bíróság, megbízó (ha nem azonos az érintettel, az érintett 

vagy bármely szükséges harmadik személy megfelelő tájékoztatása és beleegyezésének 

beszerzése a megbízó feladata); ellenőrzést végző szervek (pl. Igazságügyi Minisztérium), 

etikai illetve fegyelmi jogkört gyakorló szerv (Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara), más 

jogosult hatóság adatkérése esetén. Az adattovábbításról nyilvántartás készül. Jogszerűen 

továbbított adatokkal, szakvéleménnyel kapcsolatos további adatkezelésért a szakértő nem 

felel. (Statisztikai célból anonim, aggregát módon szolgáltatunk adatot a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamarának jogszabályi kötelezettség alapján.) 

Adatkezelés időtartama: Szakértői feladat befejezését követően az adatok zárolásra 

kerülnek és csak tárolásuk illetve egyes esetekben továbbításuk lehetséges (pl. ellenőrző 

szervek megkeresésére). 10 évet követően az adatok törlésre kerülnek. Adatvédelmi 
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incidens nyilvántartás 20 évig kezel adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartás 10 évig tárol 

adatokat. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje törvény alapján 8 év. 

Érintett (rá tekintettel helyette vagy mellette jogosult más személy által gyakorolható) 

jogai (főszabályként 25 nap alatt teljesítendők, és 16. éves kortól gyakorolhatók önállóan):  

- Hozzájárulás és annak visszavonása: Önkéntes adatkezelésnél. A visszavonás az 

addigi adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja (ideértve csak a kép-, hang-, 

illetve videofelvételhez való hozzájárulás visszavonását is melynek alapján azok 

izoláltan törlésre kerülnek).  

- Tájékoztatás-hozzáférés: Jelen adatkezelési tájékoztatón túl, tájékoztatást kaphat 

az érintett a róla nyilvántartott konkrét adatokról és azokról (évente) egyszeri 

alkalommal díjmentes írásos tájékoztatót is kérhet. Az érintett személyes 

adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett 

intézkedésekről is jogszabály szerinti információt kap. Jogszabály illetve 

hatóság/bíróság korlátozhatja illetve megtilthatja ezeket a lehetőségeket – 

ebben az esetben ezekről a körülményekről is lehetőség szerint tájékoztatni kell 

az érintettet. A szakértői vizsgálat megkezdésekor a szakértő a vizsgálat alá vont 

érintettet közérthető módon tájékoztatja a vizsgálat céljáról, várható 

időtartamáról, menetéről és az alkalmazandó vizsgálati eljárásokról, 

módszerekről, valamint arról, hogy köteles-e magát a vizsgálatnak alávetni (e 

tekintetben az adatkezelés önkéntes-e). 

- Helyesbítés-javítás: Az időközbeni adattovábbítás címzettjei is értesülnek róla 

megalapozott igény esetén. Szakmai szabály korlátozhatja ezt a jogot. 

- Adatkezelési korlátozás (adatzárolás): Például az adatkezelés jogszerűségének-

megfelelőségének vitatása esetén csak meghatározott adatkezelési műveletek 

végezhetők, az időközbeni adattovábbítás címzettjei is értesülnek róla. 

Feloldásáról az érintett tájékoztatást kap. Jogszabály korlátozhatja ezt a jogot. 

- Adattörlés: Teljes és végleges megsemmisítés jogszabályban meghatározottan 

lehetővé tett esetekben, az időközbeni adattovábbítás címzettjei is értesülnek 

róla. Jogszabály korlátozhatja ezt a jogot. 

- Adatkezelés elleni tiltakozás: Csak ha az adatkezelés célja tudományos kutatás. 

- Adathordozhatóság: Csak automatizált adatkezelésnél, és csak egymással 

kompatibilis (interoperábilis) adatkezelő rendszerek esetén. Az érintett (vagy rá 

tekintettel más jogosult személy) írásos kérése esetén a meghatározott 

adatállomány közvetlenül kerül továbbításra az érintett által megjelölt másik 

adatkezelőhöz (megalapozatlan illetve túlzó igény esetén díj ellenében), mely 

nem érinti az adatkezelő jogszabály előírta adatmegőrzési kötelezettségét, és 

csak az átvevő adatkezelővel történt előzetes egyeztetést követően lehetséges. 

- Titoktartás-bizalmas adatkezelés: Csak az arra jogosult címzettekkel közölhető 

információ, adattovábbítás illetve szakértői meghallgatás esetén. Ha a szakértő a 

vizsgálat során az adott eljárás tárgyát nem képező, személy elleni erőszakos, 

korrupciós vagy hivatali bűncselekmény elkövetésére utaló körülményről vagy 

olyan bűncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely más 
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személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles a 

tudomására jutott adatokat a nyomozó hatóságnak bejelenteni jogszabály 

alapján. Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülményt észlel, amely más 

személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, köteles az adott 

szakterületet felügyelő közigazgatási szervnél bejelentést tenni törvény előírása 

alapján. Az adatkezelő és az érintett (illetve rá tekintettel más személy) közötti 

későbbi esetleges (jog)vitás kérdés tisztázásának érdekében, az adatkezelőt a 

jóhiszeműség és együttműködési kötelezettség jegyében és ezek által 

szükségessé tett mértékig nem köti az adatkezelőt a titoktartás kötelezettsége az 

érintett személyes és különleges adatai tekintetében, az előbbi kérdések 

elbírálására jogosult és rendeltetésszerűen eljáró hivatalos szervek és személyek, 

valamint ezen eljárásba esetlegesen bevont felelősség-biztosító és az adatkezelő 

által esetlegesen felkért igazságügyi szakértő, illetve (jogi) képviselők előtt. 

- Jogorvoslathoz való jog: Az érintett panaszát az adatkezelőnél; valamint a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu, 

ugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06 

1 391 1400) jelezheti. Az érintett kérését elutasító adatkezelői válasz átvételét 

követő 30 napon belül az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéken jogorvoslati kérelemmel élhet (valós személyiségi jogsérelemnél 

sérelemdíjra is jogosult lehet). 

Az érintett halálát követően a még életében keletkezett adatokhoz való hozzáféréshez, 

tiltakozáshoz, helyesbítéshez, törléshez, adatkorlátozáshoz való jogát – ideértve a hatósági-

bírósági eljárás indítását is - 5 évig, legalább teljes bizonyító erejű ügyintézési rendelkezéssel 

(meghatalmazással) az általa még életében meghatalmazott személy is gyakorolhatja. Ha 

nincs ilyen meghatalmazott akkor az elsőként ezzel élni kívánó Polgári Törvénykönyv szerinti 

közeli hozzátartozó is jogosult erre (kivéve a hozzáféréshez való jogot). 

Érintett (rá tekintettel más) személy kötelezettségei: Szükséges személyes adatait hitelt 

érdemlő módon igazolnia kell. A szakértői eljárás során (jogszerűen) tudomására jutott, 

illetve a szakvéleményből más személyek magántitkaira vonatkozóan az érintettet is 

titoktartás és bizalmas adatkezelési kötelezettség terheli. Ha az érintett közöl másokról 

információkat a szakértőnek ezen adatok megfelelőségét és jogszerűségét az elvárható 

mértékben ő biztosítja. Kifejezett engedélyt kell kérnie ha a szakértővel való személyes 

illetve bármely más info-kommunikációs csatornán (pl. telefonhívás) történő 

kommunikációját (mozgó) kép és/vagy hangfelvétel útján rögzíteni kívánná, vagy azt máshoz 

szeretné közvetíteni-továbbítani (ideértve az írásbeli, elektronikus kommunikációt is). Ezen 

felvételek felhasználási céljait is tisztázni szükséges előzetesen. Más személy előtt, 

különösen a hatóság/bíróság, nyilvánosság, sajtó, tömegtájékoztatás, közösségi média 

felületén csak megalapozott, a szakértő (cég) jó hírnevét, (szakmai) megbecsültségét, 

becsületét, személyiségi jogait indokolatlanul és alaptalanul nem sértő véleményt 

fogalmazhat meg; (közérdekű vagy közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) személyes és 

különleges adatait másokkal nem oszthatja meg a szakértő (cég) előzetes hozzájárulása 

nélkül. 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Egyéb információk: Az érintett által használt saját adatfeldolgozókért, illetve az érintett 

saját adatkezelési tevékenységéért az adatkezelő szakértő nem felel. Fel kell hívni az érintett 

figyelmét az elektronikus info-kommunikációs csatornákon, így különösen az interneten 

keresztüli adattovábbítás lehetőségeire, korlátaira és adatbiztonsági- adattorzulási-

adatvesztési veszélyeire, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülhető 

hibákra. Mindezzel kapcsolatban, valamint az informatikai folyamatok közben esetleg 

felmerülő előre nem látható technikai problémákért és adatvédelmi sérelmekért ebben a 

körben az adatkezelő felelőssége kizárt, mivel ezeket a folyamatokat nem lehet képes teljes 

mértékben felügyelni és nem eshet teljes mértékben ellenőrzési körébe. Különösen az 

elektronikus levélben, telefonon vagy más módon történő (elektronikus, illetve 

tele)kommunikáció – ha azt igénybe veszi - kizárólag az érintett kockázatára történhet. A 

jogosultság megfelelő ellenőrzését követően az adatkezelő joggal bízhat abban, hogy az 

információ az érintettől, illetve az érintett által megjelölt, helyette vagy mellette nyilatkozni-

rendelkezni jogosult személytől származik; illetve hogy az adatkezelő által megküldött 

információk csak hozzá, vagy az arra jogosult személyhez jutnak el. Ezen elektronikus 

kommunikációs csatornákon történő esetleges személyes vagy különleges adatnak minősülő 

információk nyilvánosságra vagy illetéktelenek kezébe kerüléséből, valamint az 

adattovábbítás technikai hibáiból eredő adatvesztés-torzulás miatti károkért és 

hátrányokért az adatkezelő felelőssége kizárt. Az adatkezelő adatkezelésének 

szabályszerűségét nem befolyásolja ha az érintett, vagy bármely más, az érintett 

érdekkörében eljáró, illetve harmadik személy az érintettre vonatkozó adatokat nem kezeli 

bizalmasan, azokat nem szak- és rendeltetésszerűen használja fel (ideértve a megfelelő és 

jóhiszemű, általában elvárható tájékoztatási és együttműködési kötelezettség esetleges 

elmulasztását is); ha az adatkezelést bármely kívülálló személy befolyásolta (jogellenes és 

szándékos vagy gondatlan, illetve visszaélésszerű cselekményével vagy magatartásával). 

Ezekben az esetekben sincs helytállási kötelezettsége az adatkezelőnek. 
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Adatkezelési nyilvántartás 

 

Adatkezelő: Inspekció 99 BT. (cégjsz.: 07-06-008656), dr. Hanti Péter iü. szakértő, 8000 

Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 7.; esetlegesen bevont más (társ)szakértők, szakkonzultánsok 

akikről az adott ügyben kap konkrét felvilágosítást az érintett. 

Adatkezelés célja: Szakkérdések szakvéleményben való megválaszolása bírósági/hatósági 

eljárásban illetve megbízás alapján, megbízás alapján szakértői konzultáció lefolytatása. 

Statisztikai célú adatkezelés anonim módon.  

Adatok kategóriái: A rendelkezésre bocsátott illetve a szakértő által a szakmai szabályok 

alapján szükségesnek-indokoltnak-célszerűnek tartott, az érintett valamennyi releváns 

személyazonosító adata (különösen: név, nem, lakcím, születési idő és hely, születési név, 

anyja neve, tartózkodási hely, telefon, e-mail, családi állapot, szükség esetén TAJ szám, 

gépjárművezetői okiratának száma, személyi igazolványának száma, aláírása, foglalkozás-

szakképzettség, munkahely; törvényes illetve meghatalmazott képviselő adatai), szükség 

esetén bűnügyi személyes adata; valamint különleges adata (egészségügyi adatai közül 

különösen: kórelőzmény, vizsgálatok ideje, eredménye; kórismék, kockázati tényezők, 

védőoltások, az egyes ellátásokba való beleegyezés-visszautasítások ténye és időpontjai; 

elvégzett beavatkozások-kezelések ideje és eredményei; gyógyszerérzékenység illetve más 

allergia, egyes alkalmassági vizsgálatok eredményei, a kapott tájékoztatás tartalma; egyéb 

releváns körülmény mint pl. családi-szociális-gazdasági körülmények, fogyatékosság-

rokkantság, egészségkárosodás-munkaképesség-változás, közlekedési és önkiszolgálási 

képesség, gondozási szükséglet, keresőképesség, egészségügyi alkalmasság, sport- és 

szabadidős tevékenységek a szükséges módon és mértékben; biológiai mintavételekből 

származó adatok; ápolási dokumentáció, szövettani lelet, képalkotó diagnosztika felvételei - 

ideértve az azokból származtatott adatokat, levonható információkat is; valamint a 

korábban keletkezett adatokat is). Különösen szenzitív adatokat közül pl. genetikai és 

biometrikus, nőgyógyászati, húgy-ivarszervi, szexuális élettel összefüggő, lelki-pszichikai-

pszichiátriai, kóros szenvedéllyel-függőséggel stb. összefüggő adatok. A szakértői 

vizsgálatkor kép-, videó-, illetve hangfelvétel is készülhet a szükséges, személyiségi jogokat 

nem sértő módon és mértékben az érintett illetve helyette dönteni jogosult 

hozzájárulásával. Jogszerűen a szakértőhöz került adatok között harmadik személyekre 

vonatkozó információk is szerepelhetnek. 

Érintettek kategóriái: Szakértői vizsgálattal, eljárással, szakvéleménnyel, konzultációval 

érintett, ezen eljárásokban közvetlenül résztvevő; és más szükségképpen bevonandó 

harmadik személyek (pl. családi kórelőzmény felvételénél a hozzátartozók, az érintettről 

adatot szolgáltató tanúk az eljárásban, illetve olyan személyek akikről az érintett szolgáltat 

adatokat, stb.). 

Adatfeldolgozók: 

- Internet szolgáltató (az adatkezelő oldalán): UPC Magyarország Kft. 1095 

Budapest, Soroksári út 30-34.  
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- E-mail kiszolgáló (adatkezelő oldalán), honlapot készítő, tárhelyszolgáltató: 

Carina Novum KFT. 1097 Budapest, Vaskapu utca 1/B. 

- Telefon, telefax szolgáltató (az adatkezelő oldalán): Magyar Telekom Nyrt. 1013 

Budapest, Krisztina krt. 55. 

- Elektronikus kézbesítéshez igénybe vett azonosítási szolgáltató (ügyfélkapu, 

cégkapu, tárhely): Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 1081 Budapest, 

Csokonai u. 3. 

- Levél- és csomagforgalmi szolgáltató: Magyar Posta Budapest Üllői u. 114-116. 

- Számviteli szolgáltató: Contest Kft., 8000 Székesfehérvár Móricz Zs. u. 17.; 

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

- Pénzforgalmi szolgáltató (az adatkezelő oldalán): Unicredit Bank Zrt. 1054 

Budapest Szabadság tér 5. 

Adattovábbítás címzettjeiként más adatkezelők: Kirendelő hatóság/bíróság, megbízó (ha 

nem azonos az érintettel, az érintett vagy bármely szükséges harmadik személy megfelelő 

tájékoztatása és beleegyezésének beszerzése a megbízó feladata); ellenőrzést végző szervek 

(pl. Igazságügyi Minisztérium), etikai illetve fegyelmi jogkört gyakorló szerv (Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamara), más jogosult hatóság adatkérése esetén. Statisztikai célból 

anonim, aggregát módon szolgáltatunk adatot a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának 

jogszabályi kötelezettség alapján. 

Adatkezelés időtartama: Szakértői feladat befejezését követően az adatok zárolásra 

kerülnek és csak tárolásuk illetve egyes esetekben továbbításuk lehetséges (pl. ellenőrző 

szervek megkeresésére). 10 évet követően az adatok törlésre kerülnek. Az adattovábbítási 

nyilvántartás 10 évig tárol adatokat. Adatvédelmi incidens nyilvántartás 20 évig kezel 

adatokat. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje törvény alapján 8 év. 

Adatvédelmi technikai-szervezési információk: Többek között beépített és alapértelmezett 

adatvédelem, biztonságos technikai környezet, bizalmas és jogszerű adatkezelés, 

kibervédelmi szabályok megtartása, vagyonvédelmi intézkedések, prudens külső és belső 

jogosultságkezelés. Az adatkezelő biztosítja: 

- az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadását, 

- az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 
eltávolításának megakadályozását, 
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban 
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
- az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozását, 
- azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
- azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 
vagy bocsáthatják rendelkezésére, 
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- azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 
- a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 
- azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 
- azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról 
jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 

Az adatkezelés során esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensek 
bekövetkezésének körülményei, érintettek száma és a vonatkozó adatok köre, azok 
hatásai és a kezelésükre tett intézkedések leírása:1 

___________________________________________________________________________ 

Az adatkezelés során az érintett személy hozzáférési jogának érvényesítését esetlegesen 
korlátozó vagy megtagadó intézkedések jogi és ténybeli indokai:2 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1 Nem nyilvános adatok. 
2 Nem nyilvános adatok. 
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Adatkezelési-, adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzat3 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban és az adatkezelési nyilvántartásban foglaltakon 

túlmenően: 

1. A szabályzatot bármely érintett megismerheti, minden adatkezelőnek és 

adatfeldolgozónak meg kell ismernie – szükség esetén adatvédelmi oktatás 

tartandó. Éves felülvizsgálata szükséges. 

2. A használt fogalmakra és az adatkezelés elveire a vonatkozó jogszabályokban 

foglalt meghatározások irányadók. 

3. Az adatfeldolgozókkal kötött írásbeli szerződésekben a jogszabályban előírt 

garanciális feltételeknek teljesülnie kell, az általuk végzett adatkezelésről 

garanciákkal kell szolgálniuk. Al-adatfeldolgozásra az adatkezelő engedélyével 

kerülhet sor, melyet teljes bizonyító erejű okiratba kell foglalni ha az adatkezelés 

büntető- és szabálysértési eljárást, nemzetbiztonsági illetve honvédelmi célú 

eljárást érint. 

4. Közös adatkezelésnél a közös adatkezelők kapcsolattartót neveznek ki, és a 

köztük fennálló megállapodás lényegi tartalmat az érintettel közlik (büntető- és 

szabálysértési eljárásban, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezeléseknél 

nyilvánosságra hozzák). 

5. Az érintetti jogok gyakorlása során, ha az érintett jogosultsága egyértelműen 

nem azonosítható, a joggyakorlással összefüggően rendelkezésre bocsátott 

adatokat zárolni kell. 

6. A hagyományos postaforgalmi küldeményeket tértivevényes-ajánlott módon kell 

kézbesíttetni, szükség esetén saját kezébe különszolgáltatással.  

7. Ha az adatvédelmi kockázatértékelés magas kockázatot jelez: hatásvizsgálatot 

kell végezni, melynek során az érintettek véleményének kikérésére objektiv okok 

miatt nem kerülhet sor. Ha a szükséges intézkedések nyomán az adatkezelés 

kockázatai magasnak már nem minősülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósággal való előzetes konzultáció nem szükséges 

(ellenkező esetben igen). Szintén el kell végezni az adatvédelem technikai-

szervezési intézkedéseinek hatékonysági tesztjét és azt értékelni is szükséges. 

8. Szándékos adatváltoztatás, illetve véletlen adatváltozás, megsemmisülés, 

károsodás, nyilvánosságra kerülés és illetéktelen hozzáférés elleni védelem 

biztosítandó az adatkezelés során. 

9. Az adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb 

adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok 

pótlását – és meg kell ítélni, hogy az esemény egyúttal adatvédelmi incidensnek 

minősül-e. 

10. Biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférésnél a prudens jogosultságkezelést 

mind papíralapú, mind elektronikus adattárolás esetén. A papír alapú 

                                                           
3 Nem kötelező nyilvánosságra hozni. 
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dokumentumok tárolásánál is fontos a visszakereshetőség, olvashatóság 

megőrzése és a biztonságos tárolás.  

11. A papíralapú irattár kialakítására olyan helyiséget kell használni, ahol időjárástól 

függetlenül biztosítható a megfelelő páratartalom és hőmérséklet, valamint a 

megfelelő tűzbiztos és az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi 

szabványoknak megfelelő tárolás. Az irattárat a hozzáférhetőség és a 

munkavédelmi szempontok alapján kell kialakítani és működtetni. A 

dokumentáció esetleges mozgatására-szállítására a tárolásra vonatkozó 

feltételek értelemszerűen vonatkoznak. Papíralapon történő archiválásnál 

ügyelni kell arra, hogy savmentes – azaz lignint, savas adalékanyagot és 

színezéket nem tartalmazó –, nem fertőzött papíranyaggal érintkezhet csak a 

karton. 

12. Az adatkezelő szakértői ügynyilvántartást és adattovábbítási nyilvántartást külön 

vezet. 

13. Büntető- és szabálysértési eljárásban, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú 

adatkezeléseknél a GDPR nem alkalmazandó. Ezeknél az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) személyes adatoknak az 

illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 

üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése 

tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül 

helyezéséről a magyar jogba átültető 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról alkalmazandó.  

14. A 13. pontban körülírt adatkezeléseknél kötelező az adatvédelmi szabályzat. 

15. Büntető- szabálysértési eljárásban, illetve nemzetbiztonsági és honvédelmi 

adatkezelési céllal szakértve adatvédelmi tisztviselő (DPO) kinevezése is 

szükséges. 

16. A bírósági adatkezelési műveletek ellenőrzésére a 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról VI/A. fejezete 

irányadó. 

17. Legkésőbb 2023.01.01–től ún. elektronikus naplót is vezetnie kell az 

adatkezelőknek az 13. pontban körülírt adatkezeléseknél (adatkezelési 

művelettel érintett adatkör, annak célja és indoka, időpontja, a végrehajtó 

személye, adattovábbítás címzettje megjelölésével). 

18. Elhunyt személyekre a GDPR hatálya nem terjed ki – bizonyos jogosultságokat 

postumus egyes hozzátartozók a Polgári Törvénykönyv szerinti kegyeleti jog, 

illetve más jogszabály által lehetővé tett jogosultságok körében gyakorolhatják. 

Nem természetes személyek adataira a GDPR nem terjed ki (így pl. jogi személyek 

üzleti titkainak adatkezelésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók). 

19. Amennyiben a szakértői szolgáltatásért közvetlenül fizet díjat az érintett: a 

pénzügyi tranzakció módjától függően banki-pénzügyi adathoz csak annyiban és 

olyan módon férhet hozzá az érintett hozzájárulásával az adatkezelő, amennyire 

a tranzakcióhoz ez szükséges. Az érintett bankja a fizetés tényéről és a szakértő 

személyéről szükségképpen értesül. 
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20. Adatvédelmi incidensnek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés egyaránt minősül. Kockázattal járó incidenst a NAIH-
nak be kell jelenteni 72 órán belül; magas kockázatú incidens esetén pedig 
főszabályként az érintettek is tájékoztatandók. 

 


