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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A szabályzat célja 

 
A szabályzat célja, hogy a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismeréséhez fűződő alkotmányos 

alapjogok biztosítása érdekében kijelölje a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) által végzett adatkezelések és a Társasághoz 

beérkezett közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének általános kereteit, 

figyelemmel 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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseire. 

 

2. A szabályzat hatálya 

 

2.1 A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére és 

munkavállalójára.  

2.2 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság kezelésében lévő valamennyi adatra. 

 

3. Értelmező rendelkezések és rövidítések 

 
3.1 A Szabályzat alkalmazásában: 

a) GDPR rendelet: 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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet; 

b) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény; 

c) Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

3.2 A 3.1. pontban meghatározottakon túl a Szabályzat alkalmazása során a GDPR rendeletben és 

az Infotv-ben meghatározott fogalmak az irányadóak. 

 

II. Fejezet 

Adatvédelem és adatbiztonság 

4. Az Ügyvezető feladatai 

 
4.1 A Társaság Ügyvezetője felelős 

a) az adatvédelmi és adatbiztonsági 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) az érintett jogainak gyakorlásához, valamint tájékoztatásához szükséges feltételek 

biztosításáért, 

d) az adatvédelmi hatásvizsgálatok lefolytatásáért és rendszeres felülvizsgálatáért, valamint az 

ahhoz szükséges feltételek biztosításáért, 

e) az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítéséért, 

f) a közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra irányuló adatigénylések határidőben 

történő megválaszolásáért. 

 



5. Az érintettek jogai, valamint az érintettek jogainak 

érvényesítésével összefüggő feladatok 

 
5.1 A Társaság által kezelt személyes adatok kezelése a GDPR rendeletben és az Infotv-ben 

meghatározott esetekben jogszerű. 

5.2 Az Infotv. 14. §-a értelmében az érintettet a Társaság és az annak megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az 

Infotv-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi jogok illetik meg: 

5.2.1 előzetes tájékozódáshoz való jog, 

5.2.2 hozzáféréshez való jog, 

5.2.3 helyesbítéshez való jog, 

5.2.4 az adatkezelés korlátozásához való jog, 

5.2.5 törléshez való jog. 

5.3 A társaság köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról, megtenni azokat az 

intézkedéseket, amelyek szükségesek a GDPR rendeletben, az Infotv-ben foglalt 

rendelkezések érvényre juttatásához. 

5.4 Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés, valamint a sérülés és megsemmisülés ellen. 

5.5 A Társaság az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást írásban, 

elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, amennyiben az érintett 

személyazonossága igazolt. 

5.6 A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó személyekre (ideértve a 

pályázati eljárásban részt vevő személyeket is) irányuló adatkezeléssel kapcsolatos 

információk a 2. számú mellékletben, a Társaság munkavállalóira irányuló adatkezeléssel 

kapcsolatos információk a 3. számú mellékletben található. 

 

6. Az adatfeldolgozásra jogosult 
 
6.1 Amennyiben a Társaság adatfeldolgozásra más személynek vagy társaságnak kíván megbízást 

adni, az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.  

6.2 Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő 

garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR rendelet követelményeinek való megfelelését és 

az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására. 

6.3 Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása 

nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén 

az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további 

adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az 

adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. 

6.4 Az adatkezelő az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet. 

 
7. Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció 

 
7.1 Az Ügyvezető a tervezett adatkezelés megkezdését megelőzően felméri, hogy a tervezett 

adatkezelés annak körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az adatkezelési 

műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel várhatóan milyen hatásokat fog 

gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére. 

7.2 Az Ügyvezető vagy az általa kijelölt Munkavállaló az új tervezett adatkezelésnél abban az 

esetben végez írásban előzetes, az Infotv. 25/G. § (5) bekezdésében felsorolt szempontok 

szerinti adatvédelmi hatásvizsgálatot, ha az adatkezelés valószínűsíthetően az érintetteket 

megillető, valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásolja (a továbbiakban: 

magas kockázatú adatkezelés). 

7.3 Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típust magas kockázatú adatkezelésnek 

minősít, és e megállapítását honlapján közzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés e 



megállapítással érintett adatkezelés-típus során alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló 

típusú művelet vagy műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett adatkezelés tekintetében 

annak magas kockázatát vélelmezni kell. 

7.4 Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típus tekintetében azt állapítja meg, hogy 

az nem minősül magas kockázatú adatkezelésnek, és e megállapítását honlapján közzéteszi, 

valamint a tervezett adatkezelés kizárólag e megállapítással érintett adatkezelés-típus során 

alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy műveletsorozat alkalmazásával 

jár, a tervezett adatkezelés tekintetében azt kell vélelmezni, hogy az nem minősül magas 

kockázatú adatkezelésnek. 

7.5 Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a tervezett 

adatkezelés jelentette kockázat nem mérsékelhető vagy azt az Infotv. kötelezően előírja, akkor 

az Ügyvezető az előzetes konzultációt kezdeményez a Hatósággal. 

 

8. Az adatvédelmi incidens 

 
8.1 A Társaság adatkezelésében és az adatfeldolgozónál bekövetkezett adatvédelmi incidens 

gyanúját észlelő munkavállaló köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Társaság Ügyvezetőjének. 

8.2 A bejelentés beérkezését követően az Ügyvezető vagy az általa kijelölt személy haladéktalanul 

megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. 

 
9. Adattovábbítás 

 
9.1 A Társaság az adattovábbítás feltételeinek meglétét minden egyes személyes adattal 

összefüggésben köteles ellenőrizni, így különösen a továbbítandó személyes adatok 

pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az igényelt adatokra 

vonatkozóan az adatok kezelőjének minősül-e. 

9.2 Adatvédelmi szempontból akkor tekinthető az adattovábbítás jogszerűnek, ha a Társaság 

jogosult annak továbbítására, az adattovábbítás címzettje (adatkérő) pedig rendelkezik az adat 

kezeléséhez szükséges jogalappal vagy az érintett írásos hozzájárulásával, és az adatkérés 

célja mindezzel összhangban van. Az adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz 

kötöttség a jogszerűség együttes követelménye. 

9.3 Harmadik személy vagy szerv által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása – törvényben 

kötelezően előírt adattovábbítás esetét kivéve – az Ügyvezető hatáskörébe tartozik. 

III. Fejezet 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése 

10. A közérdekű adatigénylés módja 

 

10.1 A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 

nyújthat be. 

10.2 A személyesen megjelent adatigénylő igényét az erre a célra rendszeresített, az 1. számú 

melléklet szerinti igénylőlap kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés 

átadásával nyújthatja be. 

10.3 Az írásban vagy elektronikus úton történő adatigénylést a Társaság a közzétett postacímen, 

illetve elektronikus postacímen fogadja. 

 
11. A közérdekű adatigénylés teljesítése, a teljesítés megtagadása 

 
11.1 A beérkezett igényt az Ügyvezető által kijelölt munkavállaló iktatja és az adatkérés 

engedélyezéséről vagy megtagadásáról indokolással alátámasztott választervezetet készít.  

11.2 Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez szükséges 

adatokat, vagy az igény nem egyértelmű, akkor az Ügyvezető vagy az általa kijelölt 

munkavállaló az igénylés pontosítására hívja fel az adatigénylőt. Amennyiben az adatigénylő a 



kérelem pontosítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget, kérelmét visszavontnak kell 

tekinteni. 

11.3 Az adatigénylésnek a Társaság nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos 

igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, 

feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

11.4 Amennyiben az adatigénylő nem adja meg a nevét, nem természetes személy igénylő esetén 

a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel 

kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható, a Társaság az adatigénylésnek nem 

köteles eleget tenni. 

11.5 A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Társaság az igény beérkezését követő 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni. Ha az 

adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 

teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 

mértékű igénybevételével jár, akkor a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. 

Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  

11.6 Ha az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a másolatokat 

személyesen kívánja átvenni, az Ügyvezető vagy az általa kijelölt munkavállaló felveszi a 

kapcsolatot az igénylővel időpont egyeztetése céljából. Az igénylő köteles aláírásával elismerni, 

hogy az iratokba a helyszínen betekintett, illetve, hogy az igényelt másolatot megkapta. A 

nyilatkozat elmaradása esetén az igénylő a dokumentumok tanulmányozását nem kezdheti 

meg, illetve a másolatot nem veheti át. 

11.7 Az adatok tanulmányozására megfelelő időt kell biztosítani az erre a célra kijelölt helyiségben. 

A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok 

biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni kell. 

11.8 Az igénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzeteket készíteni. 

11.9 Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási 

módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - az azzal 

kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően, az Infotv. 29. § (5) bekezdésének 

megfelelően - költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés összegéről az igénylőt az igény 

teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

11.10 Az igénylő a 11.8 pont alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 

nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő 

nyilatkozatának a beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre 

álló határidőbe nem számít bele. Amennyiben az adatigénylő határidőben nem nyilatkozik, vagy 

a költségtérítést nem vállalja, az adatigénylést visszavontnak kell tekinteni. 

11.11 Amennyiben az adatigénylő fenntartja az adatigénylését, és vállalja a költségtérítés 

megfizetését, az Ügyvezető vagy az általa kijelölt munkavállaló tájékoztatja a költségtérítés 

megfizetésének módjáról és határidejéről. A határidő 15 napnál rövidebb nem lehet. 

11.12 A Társaság az adatigénylésnek - függetlenül a költségtérítés beérkezésétől - az Infotv. szerinti 

határidőben köteles eleget tenni. 

11.13 Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, az igénylő által megtekintett dokumentumon, illetve a dokumentum 

másolatán a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

11.14 Ha az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott összeget, 

az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell 

teljesíteni, valamint intézkedni kell az előzetesen megállapított és befizetett összeg, valamint a 

ténylegesen jelentkező összeg közti esetleges különbözet visszatérítéséről. Arról, hogy az 

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként 

igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés 



mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő 

lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

Amennyiben az adatigénylő az adatigénylést nem tartja fenn, az adatigénylést visszavontnak 

kell tekinteni. 

11.15 Amennyiben az adatigénylő az adatigénylést a 11.14. pont szerinti tájékoztatást követően is 

fenntartja, az Ügyvezető vagy az általa kijelölt munkavállaló az igény fenntartására vonatkozó 

nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatja az adatigénylőt a költségtérítés 

megfizetésének módjáról és határidejéről. 

11.16 Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az Infotv. alapján biztosított 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon 

belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben 

értesíteni kell az igénylőt 
 

12. Az elutasított igények nyilvántartása, adatszolgáltatási kötelezettség 

 
12.1 Az elutasított igényekről és az elutasítások indokairól a Társaság nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás alapján az Infotv. 30. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás teljesítéséről az 

Ügyvezető vagy az általa kijelölt személy gondoskodik. 

IV. Fejezet 

13. Záró rendelkezések 
 

13.1 A szabályzat 2021. augusztus 1. napján lép hatályba. 

13.2 Hatályát veszti a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. 

13.3 A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelet és az Infotv. rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

 


