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A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért adatkezeléséről, adatbiztonságáról 

és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzata 

 

 

A személyes adatok kezelése és a személyes adatok védelmének biztosítását elősegítő 

feladatok, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének 

meghatározása és végrehajtása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szó1ó 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) 

bekezdése, 30. § (6) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja továbbá a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 8. § (4) bekezdése, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, 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 rendelete alapján Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért 

adatvédelméről és adatbiztonsági szabályairól, valamint a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények teljesítésének rendjéről az alábbi szabályzatot fogadja el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelméhez fűződő az Alaptörvény 

VI. cikk (2) bekezdésében biztosított, információs és önrendelkezési jog érvényesülését, 

továbbá a Közalapítvány által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának 

megakadályozását, a személyes adatok kezelésére irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályokat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjét, 

valamint a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályokat.  

 

2. A Szabályzat hatálya 

2.1. A Szabályzat hatálya kiterjed 

a) a Közalapítvány tisztségviselőjére, alkalmazottaira, a Közalapítvánnyal megbízási 

jogviszonyban álló, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 

foglalkoztatott személyekre, 

b) a Közalapítvány által kezelt, jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozók személyes 

adataira és a velük folytatott adatkezelési tevékenységre, ezen belül az informatikai 

rendszerekben megjelenő személyes adatok védelmére, valamint a Közalapítvány 

tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből 

nyilvános adatok teljes körére. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3.  A szabályzat alkalmazása során  

3.1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
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rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

3.3 érintett: a Közalapítvány tisztviselői, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

munkavállalói, a közalapítvánnyal szerződéses jogviszonyban állók, pályázat útján 

kapcsolatban kerülő, vagy panaszt, közérdekű bejelentést tevő természetes személyek 

3.4. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

3.5. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

3.6. adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét 

biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

3.7. Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere. 

3.8. Üzleti titok: a polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

2:47.§-ában meghatározottak szerint 

3.9. Jóhírnév: azon tényállítások, adatok összessége, mely adatok, tények alkalmasak arra, 

hogy a személyt értékeljük, a személyével kapcsolatban értékítéleteket fejezzünk ki. 

3.10. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, akinek 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 jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés alapján azonossága megállapítható. 

3.11. Különleges adat: a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

3.12. Az adatok hordozhatóságához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes 

adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

 

Az adatkezelés, az adatvédelem és adatbiztonság szabályrendszere 

 

 

4. Adatvédelem tárgya 

 

4.1. Az adatvédelem tárgya a Közalapítvány működése során keletkezett személyes és 

közérdekű, közérdekből nyilvános adatok teljes köre azok keletkezésétől a 

megsemmisítésükig. 
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4.2. Az adatvédelem tárgyát képezik azok a fizikai megjelenésüktől független adathordozók, 

amelyek személyes vagy közérdekű adatokat tartalmaznak. Adathordozók különösen: a papír 

alapú ügyiratok, kimutatások, listák, térképek, műszaki, közbeszerezési dokumentációk; 

valamint a mágneses adathordozók, elektronikus (digitális) adattároló és adathordozó 

informatikai rendszerek. 

4.3. Adatvédelem tárgyát képezik az üzleti titok, a jóhírnév körébe tartozó adatok, függetlenül 

attól, hogy azok a Közalapítványra vagy harmadik személyekre vonatkoznak. 

4.4.Az adatvédelem kiterjed a fizikai környezetre, ahol az adatállomány kezelése, tárolása 

történik. 

4.5. A Közalapítványt fokozott felelősség terheli az adatok jogszabályszerű kezeléséért, azok 

védelméért és a szolgáltatásáért. 

 

5. Általános adatvédelmi követelmények 

 

5.1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok helyes és pontos kezelését. Hibás adat 

észlelése esetén annak pontosítását haladéktalanul el kell végezni. 

5.2. Az adatkezelés során el kell végezni a tárolt adatok aktualizálását és gondoskodni kell 

arról, hogy az idejét múlt régi adatok törlésre kerüljenek. 

5.3. Gondoskodni kell az eltérő célú adatok, adatállományok, és adatbázisok folyamatos 

vezetéséről, aktualizálásáról, és rendelkezésre tartásáról az arra jogosultak számára. 

5.4. Gondoskodni kell a tárolt adatok, adatállományok fizikai biztonságáról. 

 

6. Az adatvédelem eszközei 

 

6.1. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. 

6.2. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban kezelt 

adatok – kivéve, ha a törvény lehetővé/kötelezővé teszi - közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

6.3. Folyamatosan biztosítani kell mindazokat a műszaki, informatikai és technikai 

intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek az adatállományok és adatbázisok működéséhez 

és védelmet nyújtanak ahhoz, hogy  

a) illetéktelenek ne jussanak személyes adatot tartalmazó dokumentumokhoz,  

b) adatokat, adatbázisokat tartalmazó dokumentumok megsérülésére ne kerüljön sor,  

c) az Közalapítvány zavartalan működéséhez és működése folytonosságának fenntartásához 

megbízható mentési technológia alkalmazására kerüljön sor. 

6.4. Az adatbiztonsági követelmények végrehajtását biztosító eszközök: 

A döntés megalapozottságát szolgáló adatokat, valamint az üzleti titkot tartalmazó iratokat, 

dokumentumokat, azok keletkezésétől (birtokba kerülésétől) a megsemmisítésükig illetéktelen 

személyek elől elzártan kell tartani.  

6.5. Fizikai, elektronikus adatállomány estében technikai védelem:  

6.5.1. Biztosítani kell az Közalapítványban kezelt papír alapú és elektronikus adatállomány 

biztonságos működési feltételeit. 
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6.5.2. Az Közalapítvány minden olyan helyisége esetében, ahol adatkezelés történik, meg kell 

akadályozni, hogy oda illetéktelen személyek bejussanak. 

 

7. Személyes adatok kezelésével szemben támasztott követelmények 

 

7.1. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető jogszerűen, ha 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez, vagy 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges, vagy 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges, vagy 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

7.2.A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése 

csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 

felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  

7.3. Az érintett személyes adatainak kezeléséhez írásban, a cél megjelölésével járul hozzá. A 

hozzájáruló nyilatkozatban megjelöli, hogy személyes adatait mely szervek kezelhetik, 

ismerhetik meg. Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor írásban visszavonja. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

7.4. A Közalapítvány az adatkezelés bármely szakaszában igazolni köteles, hogy az érintett a 

személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

7.5. Az adatkezelés során törekedni kell az adatminimum elvének érvényesítésére annak 

érdekében, hogy az adatkezelést végző személyek csak az ügyintézéshez feltétlenül szükséges 

személyes adatokhoz férjenek hozzá. 

7.6. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy a személyes adatoknak a közérdekű adatokkal 

való együttes alkalmazása ne akadályozza a közérdekű adatok nyilvánosságát. A személyes 

adatokat ennek érdekében a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nyilvánosságra 

hozatalakor ki kell takarni. 

7.7. Az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a Kuratórium elnöke haladéktalanul 

(három munkanapon belül) gondoskodik a személyes adatok törléséről. 

7.8.Amennyiben jogszabály a személyes adat kezelését meghatározott ideig teszi lehetővé, a 

jogszabályban meghatározott határidő leteltével a Kuratórium elnökének kötelezettsége 

gondoskodni arról, hogy a személyes adatok az ügyirat papír alapú és elektronikus 

példányából törlésre kerüljenek.  

 

8.  Az érintett jogai és érvényesítésük 

 

8.1.  A Kuratórium elnöke biztosítja, hogy az érintett az Közalapítvány által kezelt 

személyes adataihoz hozzáférjen.  

8.2. Az érintett kérelmére a Közalapítvány tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
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címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az 

érintett személyes adatai kezelésévek kapcsolatos kérelmét szóban és írásban terjesztheti elő. 

A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

8.3 Az érintett kérésére lehetővé kell tenni, hogy személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba 

betekinthessen, tájékoztatást kérhessen személyes adatainak kezeléséről, kérhesse személyes 

adatainak helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján azok kiegészítését. Az érintett 

helyesbítési vagy kiegészítési kérelme esetén a helyesbítést az adatkezelést végző ügyintéző 

haladéktalanul elvégzi. 

8.4. Az érintett írásbeli kérésére a Kuratórium elnöke haladéktalanul (három munkanapon 

belül) gondoskodik az érintettre vonatkozó személyes adatok törléséről. 

8.5. Az adatkezelést végző köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul 

törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre  vonatkozó  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell. 

8.6. Ha a Közalapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 8.5. pont értelmében 

azt törölni köteles, tájékoztatja az adatot kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett 

kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

8.7. A 8.5. és 8.6. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben az adatkezelés  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló 

munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy 

szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és 

szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által 

vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, jogszabályban meghatározott szakmai 

titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki jogszabályban 

meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő 

súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a 

gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a 

biztosítása, és olyan jogszabály alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről 

rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai 

titoktartásra vonatkozóan; 
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 e)  a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból történik, amennyiben a 9. 4. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

8.8. Az érintett írásban kérheti, hogy  a Közalapítvány korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Intézmény ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c)a Közalapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Intézmény jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

8.9. Ha az adatkezelés az 8.8. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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 fontos közérdekből lehet kezelni. Az adatkezelést végző az 

érintettet, akinek a kérésére az bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

8.10. Ha a Közalapítvány az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett 

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 

elutasítása esetén a Kuratórium elnöke tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, 

továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított tájékoztatás iránti kérelmekről az 

adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet. 

8.11. Az adatkezelést végző minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közölték. 

Mentesül a tájékoztatási kötelezettség alól, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet – kérésére – a Kuratórium elnöke tájékoztatja e 

címzettekről. 

8.12. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Közalapítvány rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az Intézmény, az alábbi feltételek teljesülése esetén 

 a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az érintett kifejezett hozzájárulását 

adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha 

jogszabály az érintett hozzájárulása esetén is tiltja a faji vagy etnikai származásra, politikai 

véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 

személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 

biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
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szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelését; vagy az adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,  és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó 

rendelkezéseket. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha 

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

8.13. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a 8.1. pont e) alpontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Intézmény a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben. 

A Közalapítvány köteles az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívni a 

figyelmét a tiltakozás jogára, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 

információtól elkülönítve megjeleníteni.  

 

 

9. Személyes adatokkal kapcsolatos nyilvántartások 

 

A Közalapítvány az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából az Infotv.-ben foglaltak szerinti adatvédelmi nyilvántartást köteles 

vezetni és a törvényben foglaltak szerint eljárni.  

 

10. Adatszolgáltatás külső szerveknek 

 

A Közalapítvány más szerv és természetes személy részére adatot csak jogszabályban 

meghatározott módon és – a közérdekű adatigénylés kivételével – célhoz kötötten 

szolgáltathat. A közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől, 

önkormányzatokról érkezett megkeresésekre a kért időpontig – illetve határidő kijelölés 

hiányában – 30 napon belül kell adatot szolgáltatni. 

 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje, tájékoztatási 

kötelezettség 

 

11. A közvélemény tájékoztatása, tájékoztatási kötelezettség 

 

11.1. A Közalapítvány a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a 

közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A közvélemény megfelelő tájékoztatása 

érdekében rendszeres közzététellel, illetve egyéb módon hozzáférhetővé teszi a 

tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat. 



8 
 

11.2. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen: 

a) a költségvetés végrehajtására (féléves, éves beszámolóra, valamint a gazdálkodás 

 háromnegyed éves helyzetéről való tájékoztatásra), 

b) a közalapítványi vagyon kezelésére, 

c) a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, 

d) jogszabályban kötelezően előírt egyéb, közérdekből nyilvános adatokra. 

11.3. Amennyiben a Közalapítvány a kezelésében lévő közérdekű adatot nyilvánosságra 

hozta, azaz azt bárki számára hozzáférhetővé tette, a közérdekű adat megismerése iránti igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 

 

12. Közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai 

 

12.1. A Közalapítvány lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki 

megismerhesse. Közérdekű információnak, dokumentumnak minősül az Infotv. 26. § (3) 

bekezdése szerinti adat, valamint egyéb jogszabályok alapján közérdekűnek vagy közérdekből 

nyilvánosnak minősített, a Közalapítvány kezelésében levő valamennyi adat, kivéve, a 

személyes adatokat, jóhírnév körébe tartozó adatokat, a minősített adatokat, a döntés 

előkészítéssel kapcsolatos adatokat a jogszabályban meghatározott feltételekkel és ideig, 

valamint egyes az önkormányzat esetében csak kivételes esetben alkalmazhatóan és egyedi 

mérlegelést követően üzleti titoknak minősülő adatokat. 

12.2. A közérdekű adatok megismerhetőségének korlátai tekintetében az Infotv. 27. § -ban 

foglaltak az irányadók. 

12.3. Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

12.4.  Azon ügyek, illetve dokumentumok esetén, amelyekben mind személyes, illetve az 

üzleti titkot jelentő, mind a közérdekű adatok előfordulnak, biztosítani kell a személyes és az 

üzleti titkot képező adatok elhatárolását. 

 

13. A közérdekű adatok megismerése  

 

13.1. A közérdekű adat megismerése iránt bármely természetes személy, jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező) – kérelmet 

nyújthat be. A kérelem benyújtása személyesen szóban vagy írásban, postai illetve 

elektronikus úton írásban történhet. 

13.2. Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet a Közalapítvány 

honlapon már közzétett, a kérelmezőt erről tájékoztatni kell, megjelölve az adat 

fellelhetőségének helyét. 

 

14. Az adatszolgáltatás teljesítésének előkészítése 

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Közalapítvány a kérelem beérkezését 

követő 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylés határideje - a törvényi feltételek fennállása 

esetén egy alkalommal - 15 nappal meghosszabbítható. 

 

15. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítése, adatok átadása 
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15.1. Amennyiben a kérelmező az adatokat személyesen, közvetlenül akarja megismerni, úgy 

a kiadhatónak minősített adatokba vagy az adatokat tartalmazó dokumentumokba a kérelmező 

nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban nyerhet betekintést. 

15.2. A személyesen megjelent kérelmező számára az adatok átadása (betekintési lehetőség 

biztosítása, másolatok átadása) csak úgy lehetséges, ha a kérelmező a felvett jegyzőkönyvön 

aláírásával az átadás tényét elismeri. Az aláírásig a dokumentumokba nem tekinthet be. 

15.3. Amennyiben a kérelmező az adatokat postai úton, illetve elektronikus úton kívánja 

megismerni, a Közalapítvány képviseletére jogosult által aláírt kísérő levéllel együtt az 

adatszolgáltatásra előkészített adatokat haladéktalanul továbbítja az adatigénylő által kívánt 

módon (papír alapon, CD-n, DVD-n).  

15.4. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra 

hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. 

15.5. Az adatigényléssel felmerült költség mértékéig a Közalapítvány a közérdekű adat iránti 

igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével költségtérítést állapíthat meg. 

15.6. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az Infotv.-ben 

meghatározott 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. 

15.7. A Közalapítvány az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatja 

NAIH-t. 

15.8. A közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos, jelen szabályzatban nem szabályozott 

kérdések tekintetében az Infotv.-ben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltak az 

irányadóak. 

 

16. Közérdekű adatok közzététele 

 

A Közalapítvány a közérdekű és közérdekből nyilvános - az Infotv. 37. § szerinti – adatokat 

Közérdekű adatok link alatt – a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

honlapján, a www.jozsefvaros.hu címen teszi közzé. 

 

17. Jogorvoslati szabályok 

 

17.1. Az Infotv. mind a személyes adatok kezelése, mind a közérdekű adatszolgáltatás során 

biztosítja az érintettek jogainak védelme érdekében a bírósági jogérvényesítés lehetőségét. 

17.2. A személyes adatok esetében az érintett jogainak megsértése, illetve az adatigénylő a 

közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy a Közalapítvány a 

teljesítésre nyitva álló – esetlegesen meghosszabbított – határidő eredménytelen eltelte esetén, 

valamint másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata 

érdekében az igénylő bírósághoz fordulhat. 
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17.3. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítani. 

17.4. Ha a Közalapítvány az adatközlést megtagadja a megtagadás jogszerűségét és a 

megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összegének megalapozottságát a Közalapítványnak kell bizonyítania. 

17.5. Az adatigénylő személyes adatainak megsértése esetén, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez biztosított jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a NAIH-hoz is 

fordulhat. 

 

Az adatvédelmi incidens 

 

18. Az adatvédelmi incidens bejelentése 

18.1. A Közalapítvány biztosítja, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen 

állítani. 

18.2. A Kuratórium elnöke az adatvédelmi incidenst a tudomására jutástól számított 72 órán 

belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. 

18.3. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira nézve, a bejelentés 72 órán túl is megtehető, ebben az esetben azonban 

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló dokumentumokat. 

18.4. A bejelentésben 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az Intézmény által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 

18.5. Ha az összes információ nem közölhető egy bejelentésben, azok - további indokolatlan 

késedelem nélkül – később részletekben is közölhetők. 

18.6. A Közalapítvány nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az 

ahhoz kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 
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19. Az érintett tájékoztatása 

 

19.1.  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet a bekövetkezett adatvédelmi incidensről. 

19.2. A tájékoztatásban az érintettet írásban, világos és közérthető formában tájékoztatni kell 

az adatvédelmi incidens jellegéről és közölni kell a 25.4. b)-d) alpontjaiban megjelölt 

információkat és intézkedéseket. 

19.3. Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha 

a) a Közalapítvány által alkalmazott technikai és szervezési védelmi intézkedéseket az 

adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az 

intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) a Közalapítvány az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett személyes adataihoz való hozzáférésének magas 

kockázata a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a 

Közalapítvány nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja. 

 

 

Felelősségi szabályok 

 

A Közalapítvány tisztségviselője, alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik a feladat-és hatáskörének gyakorlása során tudomására 

jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a Közalapítvány nyilvántartásaihoz 

rendelkezésre álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.  

 

 

Budapest, 2018. június 01. 

 

………………………………………… 

közalapítvány képviseletére jogosult kuratóriumi tagok 

 


