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15/2020. (II.03.) számú 

  

A Nyíregyházi Törvényszék adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata 

Egységes szerkezetben a 2020. március 1-jei, a 2020. április 1-jei és a 2020. április 20-

ai  módosításokkal 

 

I.fejezet: Általános rendelkezések: 

 

I.1.A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy 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, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 

A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi 

rendelet), (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

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

rendelkezéseinek megfelelően rögzítse a bíróság adatvédelmi, adatkezelési és 

adatbiztonsági politikáját, a dolgozók személyhez fűződő jogának (elsősorban a 

személyes adatok) védelmét, valamint az adatkezeléssel érintettek (dolgozók, ügyfelek, 

szerződéses partnerek) számára az adatkezelési szabályokról tájékoztatást nyújtson, 

ismertesse az adatok kezelése során érvényesítendő szabályokat és eljárásokat mindazon 

személyekkel, akik az Adatkezelő adatvagyonához hozzáférhetnek, az Adatkezelővel 

munkavégzésre, adatfeldolgozásra irányuló jogviszonyban állnak. 

 

I.2.A szabályzat hatálya 

 

2.1.A szabályzat hatálya a Nyíregyházi Törvényszékre, a törvényszék illetékességi 

területén működő járásbíróságokra, és az ott szolgálatot teljesítő bírákra, és igazságügyi 



alkalmazottakra terjed ki.1 

2.2.A szabályzat tárgyi hatálya a személyes adatok kezelésére és védelmére terjed ki. 

2.3.Az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére az Info törvény 

25. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. 

2.4.A szabályzat hatálya nem terjed ki: 

a) az anonim információkra, nevezetesen olyan információkra, amelyek nem 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoznak, valamint 

az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek 

következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható; 

b) az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely 

különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként 

hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy 

elérhetőségére vonatkozó adatokat 

 

 

I.3.Értelmező rendelkezések 

 
3.1.Ezen szabályzat alkalmazásában: 

a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy 

másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; [GDPR. 4. 

cikk 7. pont], amely a Törvényszék, illetve az egyes előírások tekintetében a 

Törvényszék feladatkör szerint felelős szervezeti egysége; 

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 

ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése [Infotv. 3.§ 10. pont]; 

ezen túlmenően a tagolás, átalakítás, betekintés, közlés továbbítás, terjesztés 

vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, 

korlátozás (GDPR 4. cikk 2.); 

c) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és 

feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján 

személyes adatokat kezel; [Infotv. 3. § 18. pont)]; adatfeldolgozóként 

kizárólag olyan személy vagy szervezet járhat el, aki vagy amely megfelelő 

garanciákat nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai 

védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések 

                                                      
1 Módosította az 51/2020. (III.31.) számú elnöki utasítás 2020. április 1. napjával. 



végrehatására [Infotv. 25/C. § (1)]; az a természetes vagy jogi személy, 

közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 

nevében személyes adatokat kezel (GDPR. 4. cikk 8. pont);2 

d)  adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége [Infotv. 

3.§ 17. pont]; 

e) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy [Infotv. 3. § 1. pont]; 

f) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 

nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján 

jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez 

[Infotv. 3. § 7. pont]; 

g) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ [Infotv. 3. § 2. 

pont]; azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható [GDPR. 

4. cikk 1. pont]; 

h) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy 

nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi [Infotv. 3. § 26. pont]. 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; (GDPR 

4. cikk 12. pont);3 

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

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

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 

adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 

azonosítását c a a oélzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok (Info. törvény 3. § 3.). 

 

3.2. A szabályzatban használt fogalmakat a GDPR-ban és az Infotv.-ben 

meghatározottak alapulvételével kell értelmezni. 

 

II.Fejezet: Különleges szabályok 

 

                                                      
2 Kiegészítette a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
3 Kiegészítette a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 



II.1.Az adatvédelmi tisztviselő, az adatvédelmi felelős és helyettese4 

 

II.1.1.5 A Nyíregyházi Törvényszéken az adatvédelmi tisztviselő feladatokat az 

Országos Bírósági Hivatal által kijelölt, az Országos Bírósági Hivatal, a Törvényszékek 

és az Ítélőtáblák közös adatvédelmi tisztviselője látja el, figyelemmel az Országos 

bírósági Hivatal elnökének az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, 

valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 5/2019. (II.14.) OBH utasításában 

foglalatakra. 

 

II.1.2.6 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét a Törvényszék adatkezelési 

tájékoztatója tartalmazza (4. sz. melléklet). 

 

II.1.3.7 A Nyíregyházi Törvényszék adatvédelmi felelőse és helyettese a törvényszék 

elnöke által kinevezett bíró vagy jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek 

megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező igazságügyi alkalmazott. 

 

II.1.4.8 Az adatvédelmi felelős legalább a következő feladatokat ellátja: 

a) a bíróságon történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Törvényszék 

Elnökének, 

b) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában; 

c) vezeti a II.10.2. pontban meghatározott nyilvántartásokat (adatvédelmi incidensek 

nyilvántartása, az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről szóló 

nyilvántartás, 

d) kapcsolatot tart az adatvédelmi tisztviselővel,9 

e) rendszeresen felülvizsgálja az adatvédelmi szabályzatot, figyelemmel kíséri a 

hatályosulását, jogszabály változás miatt vagy más fontos okból gondoskodik 

módosításáról, kiegészítéséről, 

f) közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, a döntés-

előkészítés körében tervezetet készít az adatkezelő vezetője részére, 

g) az általa végzett munkáról negyedévente jelentéstételi kötelezettsége van a 

Törvényszék elnöke felé, minden negyedévet követő hónap 15. napjáig. 

h) ellátja a Nyíregyházi Törvényszék elnökének a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatoknak a törvényszék honlapján történő közzétételéről, az adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, az adat közművel való 

kapcsolattartásról, a közérdekű adatok egyedi igénylésére szabályairól szóló 

2/2018 (I. 02) számú intézkedése 8. §-ában meghatározott feladatokat. 

                                                      
4 A cím megnevezését módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
5 Beiktatta a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
6 Beiktatta a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
7 Számozását módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
8 Számozását módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
9 Módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 



II.1.5.10 Az adatvédelmi felelős helyettese az adatvédelmi felelős akadályoztatása esetén 

látja el az adatvédelmi felelős feladat és hatáskörébe tartozó feladatait.  

Az adatvédelmi felelős: Sterné dr. Deák Andrea, helyettese: Újváriné dr. Csűrös 

Gyöngyi. 

Az adatvédelmi felelős és helyettese munkáját dr. Balogh Zoltán bírósági titkár segíti, 

aki véleményező, javaslattételi és döntés előkészítő feladatokat lát el. 

II.1.6.11 Az adatvédelmi felelős a feladatai teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott 

minden információt köteles megőrizni, azokat kizárólag az OBH elnöke és a 

Törvényszék elnöke által meghatározott rendben továbbíthatja. 

II.1.7.12 Az adatvédelmi felelős és a helyettese a feladat és hatáskörébe tartozó feladatai 

elvégzése érdekében jogosult a szakágazati felelősöktől véleményt, előterjesztést kérni.  

Az adatvédelmi felelős és helyettese munkáját segítik a szakágazati konzulensek.   

Szakágazati konzulensek:  

Belső ellenőrzés Veress Anita 

Gazdasági Hivatal Deák Szilvia 

Büntető Kollégium Dr. Sörös László 

Polgári Kollégium13 
  

dr. Dancs Andrea  

Gazdasági Kollégium Karásziné dr. Valent Zsuzsanna 

Szervezeti-személyzeti adatok Körmendi Attila 

Hirdetmények, közlemények Molnár Dóra 

Működési statisztika Benkő Róbert 

Közbeszerzési eljárások dr. Szilágyi Norbert 

Ügyelosztási rend Körmendi-Bandúr Csilla 

 

 

II. 2. A személyes adatok kezelése és tárolása 

 

II. 2.1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben 

legalább az alábbiak egyike teljesül [GDPR 6. cikk]: 

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

történő kezeléséhez 

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

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

                                                      
10 Számozását módosította és kiegészítette a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
11 Számozását módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
12 Számozását módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
13 Módosította a 51/2020. (III.31.) számú elnöki utasítás 2020. április 1. napjával. 



lépések megtételéhez szükséges 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 

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

érdekeinek védelme miatt szükséges; 

e) Az adatkezelés közérdekű vagy az adat kezelője ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy 3. fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett 

hogyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

A 2.1 pont f) alpontja nem alkalmazható a bíróság közhiteles és egyéb jogszabályban 

kötelezően előírt nyilvántartásainak vezetésére. 

 

II. 2.2. Személyes adat akkor kezelhető [Infotv. 5. § (1) bekezdés], ha 

a)azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli, 

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben 

meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a 

személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, 

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy 

létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét 

vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez 

szükséges és azzal arányos, vagy 

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett 

kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának 

megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 

 

II. 2.3. Ha a kötelező adatkezelés időtartamát jogszabály nem határozza meg, az 

adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az 

általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e 

dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt Hatóság 

kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja. 

 

II. 2.4. Különleges adatok kezelésével járó ügyekben a jelen szabályzatban foglaltakon 

túl is megkülönböztetett gondossággal kell eljárni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy 

különleges adatok kizárólag törvényi (illetve a rendeletbeli) felhatalmazás alapján, 

illetve az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelhetőek, az alábbiak szerint: 

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy 

több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog 

úgy rendelkezik, hogy a különleges adat kezelésének általános tilalma nem 

oldható fel az érintett hozzájárulásával;  

b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha 



az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező 

uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt 

lehetővé teszi;  

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége 

folytán nem képes a hozzájárulását megadni; 

d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 

alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák 

mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy 

az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 

személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a 

szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek 

hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek 

számára;  

e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 

kifejezetten nyilvánosságra hozott;  

f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási 

feladatkörükben járnak el;  

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog 

alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes 

adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak 

és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;  

h) az adatkezelés 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, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel 

kötött szerződés értelmében, titkoktartási kötelezettség mellett;  

i) az adatkezelés 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 uniós vagy 

tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről 

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

szakmai titoktartásra vonatkozóan;  

j) az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt 

céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges 

tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő 

és konkrét intézkedéseket ír elő. 

 

Különleges  személyes adatokat abban az esetben lehet a h) pontjában említett célokból 

kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember 

felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel 



rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai 

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

uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek 

által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt 

áll.  

Bűnügyi személyes adatok kezelése esetén - ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik - a különleges adatok 

kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

II.3.Személyes adatok felhasználása 

 

II.3.1.14A célhoz kötöttség elve az adatkezelés minden szakaszában érvényesül. 

II.3.2.15 A Törvényszék adatot kizárólag jogszabályban, illetve az Infotv. 5.§-ban 

meghatározott körben és módon kezel. 

II.3.3.16 A 3.2 pontban említett jogszabályok különösen: 

a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

b) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény; 

c) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002 (VIII. 1.) IM rendelet; 

d) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény; 

e) a büntetőeljárásról szóló XC. törvény és végrehajtási rendeletei; 

f) a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény; 

g) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (régi Pp.) és a 2016. évi CXXX. 

törvény (új Pp.) és végrehajtási rendeletei; 

h) az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő 

személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018.(VI. 12.) IM rendelet; 

i) a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes 

szabályainak megállapításáról szóló 16/2014 (III. 13.) KIM rendelet; 

j) a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások 

közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény; 

k) a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások 

közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XI. 15.) IM 

rendelet. 

 

II.4.Személyes adatok tárolása, az adatbiztonság követelményének való 

megfelelés 

 

II.4.1.A dolgozók kötelesek az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és 

végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok 

alkalmazása során biztosítsa az érintett munkavállalók, megbízottak magánszférájának 

védelmét. 

II.4.2.Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
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gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e 

törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. 

II.4.3.Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek céljából a 

személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényekben kell tárolni, 

mely szekrényeket zárva kell tartani. Fenti adatbiztonsági követelményeknek megfelel 

a mechanikus zárszerkezettel, vagy elektronikus berendezéssel biztosított ajtóval 

rendelkező, személyes adattárolás céljából kialakított helyiség használata úgy, hogy a 

helyiség ajtaját ki-és belépés idejét kivéve az elektronikus berendezés vagy mechanikus 

zár használata mellett zárva kell tartani. 

II.4.4.A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban 

tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

II.4.5.Biztosítani kell a személyes adatok elektronikus kezelése, feldolgozása során azt, 

hogy a tárolt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, illetőleg azt, hogy 

üzemzavar esetén a tárolt adatok helyreállíthatók legyenek. 

II.4.6.A dolgozó köteles a tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, valamint 

törvény által védett egyéb adatot megőrizni. 

II.4.7.Valamennyi alkalmazott köteles: 

a) az Infotv. és az ágazati jogszabályok, valamint jelen szabályzat adatvédelmi 

előírásait megismerni és betartani, 

b) az informatikai biztonsági szabályzat rendelkezéseit megismerni és betartani 

c) indokolt esetben előzetesen egyeztetni az adatvédelmi felelőssel a személyes 

adatok kezelését érintő ügyekben, tájékoztatni a feladatkörében felmerült 

bármely egyéb ágazati adatvédelmi problémáról, esetleges állásfoglalásról 

vagy más fejleményről, észrevételezés esetén az adatkezeléssel 

kapcsolatosan feltárt visszásságot jelezni. 

 
II.5. A személyes adatokhoz való hozzáférés 

 

II.5.1.A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat, illetőleg 

elektronikusan tárolt személyes adatokat kizárólag a hozzáférési jogosultsággal 

rendelkező adatkezelő, illetve az adatfeldolgozói minőségben eljáró személyek 

ismerhetik meg. 

 

II.5.2.17 A hozzáférési jogosultság dokumentációja az alábbiakat tartalmazza: 

a) az adatfeldolgozó neve, munkaköre, szervezeti egysége, 

b) az adatfeldolgozóhoz rendelt adatkör megnevezése, 

c) az adatfeldolgozás célja. 
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II.5.3.18 A személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha az érintetett arra 

kifejezett akaratnyilatkozatával felhatalmazást ad, illetve törvényi rendelkezés esetén. 

 

II.6. Az érintetti jogok gyakorlásának biztosítása 

 

II.6.1. Hozzáféréshez (tájékoztatáshoz) való jog 

 

II.6.1.1. Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a 

személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett 

intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás 

címzettjéről, az érintetti jogokról, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról 

tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult személyes adatainak rendelkezésére bocsátását 

(megtekintését) kérni. A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon is 

elterjesztheti.  

II.6.1.2. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton és a 

bíróság honlapján egyaránt elérhető. 

II.6.1.3. A bíróság az érintettnek a melléklet szerinti személyes adatait a kérelem 

teljesítése és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 

5 évig kezeli. 

 

II.6.2. Helyesbítés joga 

 

II.6.2.1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a bíróság indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

II.6.2.2.A kérelmet az érintett az 1. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő 

kitöltésével is előterjesztheti.  

II.6.2.3.Az érintettnek a melléklet szerinti személyes adatait a bíróság a kérelem 

teljesítése és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása 

alapján 5 évig kezeli. 

 

 

II.6.3. Törléshez való jog 

 

II.6.3.1.Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait a bíróság törölje, ha kezelése 

jogellenes, különösen az Info tv. 20.§-a szerinti feltételek fennállása esetén. A kérelmet 

az érintett az 1. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 

előterjesztheti.  

II.6.3.2.Az érintettnek a melléklet szerinti személyes adatait a bíróság a kérelem 

teljesítése és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása 

alapján 5 évig kezeli. 
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II.6.4. Adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog 

 

II.6.4.1.Az érintett jogos érdeke esetén az ok feltüntetésével kérheti az adatkezelés 

zárolását. A kérelmet haladéktalanul – még az automatikus törlés előtt – be kell mutatni 

az elbírálásra jogosultnak. 

II.6.4.2.A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett adatkezelés 

későbbi felhasználhatóságát biztosítani kell. Az érintett adatot a bíróság az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli és annak az egyéb adatoktól 

elkülönített tárolását biztosítja. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a 

korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet 

kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, 

nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározottak szerint végezhet. 

II.6.4.3.A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az 

adatok tárolását és a törlésnek nincs helye. 

II.6.4.4.A kérelem a mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 

előterjeszthető, azt az érintett személyesen és elektronikusan is benyújthatja.  

Az érintett a melléklet szerinti személyes adatait a kérelem teljesítése és annak későbbi 

bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. 

 

II.6.5. Adathordozáshoz való jog 

 

II.6.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének 
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

II.6.5.2. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 

közötti közvetlen továbbítását. 

II.6.5.3.Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való 

jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

II.6.5.4.Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

II.6.5.5.A kérelem a mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 

előterjeszthető, azt az érintett személyesen és elektronikusan is benyújthatja. A kérelem 

előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton és a bíróság honlapján 

egyaránt elérhető.  



II.6.5.6.Az érintett a melléklet szerinti személyes adatait a kérelem teljesítése és annak 

későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. 

II.6.6.Tiltakozáshoz való jog 

 

II.6.1.Az érintett jogosult a Törvényszék elnökéhez címzett levélben vagy elektronikus 

levélben a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes 

adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (jelen szabályzat II.2.1. pont) e) vagy f) 

pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. amennyiben az adatkezelés jogalapja 

a bíróság jogos érdeke. 

II.6.2.A kérelem a mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 

előterjeszthető, azt az érintett személyesen és elektronikusan is benyújthatja. A kérelem 

előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton és a bíróság honlapján 

egyaránt elérhető.  

II.6.3.A döntés meghozataláig az adatot a bíróság zárolja. Az adatkezelés elleni 

tiltakozás és az erről való döntés az adat automatikus törlését nem akadályozza 

II.6.4.Az érintettnek a tiltakozáshoz kapcsolódó személyes adatait a bíróság a kérelem 

teljesítése és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása 

alapján 5 évig kezeli. 

 

II.6.7. Visszavonás joga 

 

II.6.7.1.Amennyiben az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés, a hozzájárulás 

megadásakor tájékoztatni kell arról, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

II.6.7.2.A kérelem a mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 

előterjeszthető, azt az érintett személyesen és elektronikusan is benyújthatja. A kérelem 

előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton és a bíróság honlapján 

egyaránt elérhető. A kérelemről a Törvényszék elnöke, elnökhelyettese vagy az általa 

kijelölt személy dönt.  

II.6.7.3.Az érintett a melléklet szerinti személyes adatait a bíróság a kérelem teljesítése 

és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig 

kezeli. 

 

II.7. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos közös eljárási szabályok 

 

II.7.1. Az érintetti jogokkal összefüggésben előterjesztett kérelmekről a Törvényszék 

elnöke, elnökhelyettese vagy az általa meghatalmazott személy  

• amennyiben az az Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó 

adatkezeléssel összefüggésben került előterjesztésre, annak benyújtástól 

számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül dönt. 



• amennyiben az az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i2016/679. 

Rendelete (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezeléssel összefüggésben került 

előterjesztésre, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 

kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem igényét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelem okainak 

megjelölésével a kérelem beérkezhet vételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet.  

II.7.2. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az értesítés a döntésről 

és elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett ezt másképp kéri. 

 

II.8. Jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei 

 

 

II.8.1.Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának megsértése esetén 

polgári pert kezdeményezhet a Törvényszék, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának 

rendelkezései szerint. 

II.8.2.Az érintettnek a polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni. 

II.8.3. A NAIH hatásköre nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a 

Törvényszék az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a 

továbbiakban: GDPR) preambulum (20.)] 

II.8.4.Az érintetti joggyakorlást az 4. melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató segíti 

elő, amelyet a Törvényszék a honlapján közzétesz. 

 

II.9. Személyes adatokhoz hozzáférés 

 

A személyes adatokhoz a bíróság dolgozója munkakörének ellátásához szükséges 

mértékben férhet hozzá. 

 

II.10. Nyilvántartások vezetése 

 

II.10.1.Az adatfeldolgozóval szerződést kötő szervezeti egység gondoskodik arról, 

hogy a megkötött szerződés tartalmazza az adatfeldolgozó nyilvántartás vezetésére, 

valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartására vonatkozó 

előírásokat. 

II.10.2.A bíróság adatvédelmi felelőse vezeti a 2. melléklet szerinti adatvédelmi 

incidensek nyilvántartását, valamint a 3. melléklet szerinti, az érintett hozzáférési 

jogával kapcsolatos intézkedésekről szóló nyilvántartást. 

 

 

 



II.11. Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció, 

adatbiztosági intézkedések, az adatvédelmi incidensek kezelése 

 

 

II.11.1.Az adatvédelmi hatásvizsgálatra és az előzetes konzultációra az Infotv. 25/G. 

§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 

II.11.2.A személyes adatokat tartalmazó szakrendszereket az Infotv. 25/I. §-ában 

meghatározottak szerint kell kifejleszteni és működtetni. A papír alapon kezelt 

személyes adatok védelmére a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatban foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

II.11.3.A bekövetkezett adatvédelmi incidensről az azt felismerő személynek 

haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül szolgálati úton tájékoztatnia kell a bíróság 

elnökét. A bíróság elnöke az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi incidensek 

jelentéséről szóló OBH utasításban foglaltak szerint tájékoztatja az OBH adatvédelmi 

tisztviselőjét. 

 

II.11.4.Az adatbiztonsági intézkedések részletszabályait a Törvényszék Informatikai 

Biztonsági Szabályzata és az OBH Elnökének 5/2019.(II.14.). OBH utasítása rögzíti. 

 

 

III. Hatálybalépés 

 

Jelen szabályzat 2020. február 5. napján lép hatályba. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 3. 

  
 Dr. Nyakó Zsuzsanna 

               a törvényszék elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELLÉKLETEK 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET- Nyomtatványok az érintetti jogok gyakorlásához 

 

1.1.Tájékoztatás kérése személyes   adatok kezeléséről 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (1) bekezdés/ az Európai Parlament és Tanács 2016. 

április 27-i2016/679. Rendelete (GDPR) 15. cikke szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek 

személyes adataim kezeléséről. 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:  ...........................................................  

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

Az Infotv. 17. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a(z) .............  

……………………………………………………………………………… [adatkezelő 

megnevezése] 

által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról / az adatkezelés céljáról / jogalapjáról / 

időtartamáról / az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről / személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről / az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 

megtett intézkedésekről (aláhúzással megjelölendő). 

Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van: .................................................................. 

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

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

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

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni: .....................................................................  

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

 

Kelt: ..............................................................  

 

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

 Aláírás 

 

                                                      
 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési 
idő, stb. 



1.2. Tárgy: Személyes adatok helyesbítése 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 18. § (1) bekezdése/ az Európai Parlament és Tanács 2016. 

április 27-i2016/679. Rendelete (GDPR) 16. cikke szerinti jogommal élve, kérem a(z) ............  

………………………………………………………………………….. [adatkezelő 

megnevezése] által kezelt személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését, ennek 

megfelelően a valótlan adatok helyesbítését. 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:  ...........................................................  

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

 

Kezelt adat: ...................................................................................................................................  

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

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

 

Valós adat: ....................................................................................................................................  

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

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

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről az 

adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem 

megfelelő adatot adatkezelés céljára továbbították. 

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:  .....................................................  

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése, illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

Kelt: ..............................................................  

 

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

 Aláírás 

                                                      
 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési 
idő, stb. 



 

1.3.Személyes adatok törlése/ korlátozása (zárolása) iránti kérelem (megfelelő rész 

bejelölendő)19 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

□Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése / az Európai Parlament és Tanács 2016. 

április 27-i2016/679. Rendelete (GDPR) 17. cikke szerinti jogommal élve kérem személyes 

adataim törlését. 

 

□Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 19. § (1) bekezdése / az Európai Parlament és Tanács 2016. 

április 27-i2016/679. Rendelete (GDPR) 18. cikke szerinti jogommal élve kérem személyes 

adataim tekintetében az adatkezelés korlátozását (zárolás). 

 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:  ...........................................................  

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

 

Törölni/korlátozni kívánt adatok: .................................................................................................  

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

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

Kérelem indoka:  ..........................................................................................................................  

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

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

 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a törlésről/ korlátozásról a(z) ..................................................   

 .........................................................................................................  [adatkezelő megnevezése] 

köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. 

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:  .....................................................  

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

                                                      
19 Módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési 
idő, stb. 



 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

 

Kelt: ..............................................................  

 

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

 Aláírás  



1.4.Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen20 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i2016/679. Rendelete (GDPR) 21. cikke 

szerinti jogommal élve tiltakozom az alábbi személyes adataim kezelése ellen 

 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:  ...........................................................  

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

 

kérelemmel érintett adatok: ..........................................................................................................  

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

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

Kérelem indoka:  ..........................................................................................................................  

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

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:  .....................................................  

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

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

Kelt: ..............................................................  

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

 Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Beiktatta a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 
 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési 
idő, stb. 



 

1.5. Hozzájárulás visszavonása21 
 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Élni kívánok a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján a személyes adataim kezeléshez 

…………………………………………………………………….napján adott 

hozzájárulásomat visszavonom.  

 

Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásomon 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A kérelmemmel összefüggő válaszát az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:  .........  

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

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

 

Kelt: ..............................................................  

 

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

 Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Beiktatta a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 



 

 

1.6. Adathordozhatóság22 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Élni kívánok a GDPR 20. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jogommal, arra 

tekintettel, hogy  

• az adatkezelés hozzájáruláson, illetve szerződésen alapul és  

• az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

Az adat, amelyre vonatkozóan az adathordozhatóságot gyakorolni kívánom (adat 

megnevezése): 

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

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

 

Kérem, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, a fent meghatározott személyes 

adataimat közvetlenül továbbítsák az alábbi (új) adatkezelőhöz:  

 

Adatkezelő megnevezése  

Címe  

 

A kérelmemmel összefüggő válaszát az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:  .........  

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése illetve a 

teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

Kelt: 

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

 Aláírás  

                                                      
22 Módosította a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától 



2. sz. melléklet: incidens nyilvántartás 

 

 

 

Nyilvántartás az adatvédelmi incidensekről 
 

 
Adatvédelmi 
incidens és az 

észlelés 
időpontja 

Az adatvédelmi 
incidens jellege 

Az adatvédelmi 
incidenssel 
érintett személyes 
adat 

Az adatvédelmi 
incidens 

nyomán megtett 
intézkedés 

Az ügy 
iktatószáma 

     

 

 

  



3. sz. melléklet az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről szóló 

nyilvántartást. 

 

iktatási 

szám 

kérelem 

benyújtásának 

ideje (nap, óra 

perc) és módja  

joggyakorlás 

típusa (milyen 

érintetti jogra 

vonatkozik a 

kérelem) 

kérelme alapán 

hozott 

intézkedés  

érintett 

tájékoztatásának 

ideje (nap, óra, 

perc) és módja 

     

     

     

     

     

     

 

  



4. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A Törvényszék tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező 

jogi rendelkezések betartására. A Törvényszék kiemelt figyelmet fordít a tisztességes, az 

Érintett számára átlátható és célhoz kötött adatkezelés, az adattakarékosság, a pontosság, a 

korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg, továbbá az elszámoltathatóság elvének 

érvényesülésére. 

A Nyíregyházi Törvényszék (továbbiakban: Törvényszék) a tevékenysége során birtokába 

jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. 

számú rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési 

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

rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.    

 

I.   Az adatkezelő 

Megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2. 

Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 85. 

E-mail címe: birosag@nyiregyhazit.birosag.hu 

Központi telefonszáma: (+36-42)-523-800 

Központi telefaxszáma: (+36-42)-410-045 

Honlapja: https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 

Személyes adatkezeléssel összefüggő kérelmek:  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  

- postacíme: OBH adatvédelmi tisztviselője, 1363 Budapest, Pf.24. 

- telefonszáma: +361-352-4207, 

- e-mail: gdpr@obh.birosag.hu23 
 

II.   Az adatkezelés jogalapja 

A Törvényszék a személyes adatot akkor kezeli, amennyiben legalább az alábbiak egyike 

teljesül: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges vagy az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk 

(1) a), c), illetve e) pontja].  

A Törvényszék a személyes adatot akkor is kezeli, ha azt törvény közérdeken alapuló célból 

elrendeli, illetve ennek hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak 

ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten 

hozzájárult [Infotv. 5. § (1) a) és b) pontja]. 

                                                      
23 Kiegészítette a 35/2020. (II.25.) számú elnöki utasítás 2020. március 1. napjától, valamint módosította a 

65/2020. (IV.16.) számú elnöki utasítás 2020. április 20. napjától 

mailto:birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
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Amennyiben az adatot közlő más személyes adatát adja meg, kötelessége az Érintett előzetes 

hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Törvényszék vélelmezi. 

 

III. Az adatkezelés időtartama 

  

Az adatkezelés időtartama kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott 

időtartam, az érintett hozzájárulása esetén legfeljebb öt év. Amennyiben az adatkezelés 

időtartamát jogszabály nem határozza meg, az adatkezelés időtartama az iratkezelési 

szabályzatban rögzített időtartam. Ha a kötelező adatkezelés időtartamát jogszabály nem 

határozza meg, azt a Törvényszék az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente 

felülvizsgálja. 

IV.   Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Törvényszék jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátása. 

V.   Az adatfeldolgozók, az adatok megismerésére jogosultak 

A személyes adatok kezelésére a Törvényszék erre felhatalmazott munkatársai jogosultak. 

A Törvényszék személyes adatokat harmadik félnek kizárólag abban az esetben ad át, ha azt 

törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetőleg közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kötelezően írja elő, vagy az Érintett ehhez hozzájárult. 

VI.   Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

1.   Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

-   A tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 

Törvényszék tájékoztassa: 

o mely személyes adatait, 

o milyen jogalapon, 

o milyen adatkezelési célból, 

o milyen forrásból, 

o mennyi ideig kezeli, 

továbbá, hogy a Törvényszék kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

-   A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Törvényszék 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy, ha az adatkezelés céljával 

összeegyeztethető, kiegészítse valamely személyes adatát (pl. megváltozott e-mail címe vagy 

postai elérhetősége). 

-   A törléshez való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Törvényszék 

valamely személyes adatát törölje. A kérelem nem teljesíthető abban az esetben, ha a 

Törvényszék jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést végez. 



-   A korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 

adatait a Törvényszék zárolja, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés vagy az Info tv. 

19.§.(1). bekezdés szerinti feltételek valamelyike fennáll. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt 

indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye. 

  

-   A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, saját helyzetével kapcsolatos okból, 

írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

- Visszavonáshoz való jog 

  

Ön visszavonhatja a személyes adatinak kezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben 

személyes adatainak kezelése a hozzájárulásán alapul. 

 

Az Érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem teljesítése és 

annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. 

2.   Az Érintett jogorvoslati lehetőségei 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Felügyeleti Hatósághoz fordulhat, 

illetve polgári pert kezdeményezhet a Törvényszék ellen. A per elbírálása a Fővárosi 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezelés esetén az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (NAIH) 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

A NAIH hatásköre nem terjed ki a személyes adatok olyan kezelésére, amelyet a Törvényszék 

az igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez. [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 

preambulum (20.)] 

VII.   Adatbiztonsági intézkedések 

A Törvényszék a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

A Törvényszék a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való 

hozzáférést oly módon szabályozza, hogy az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében 

csak a kijelölt munkatársak jogosultak azok megismerésére. A Törvényszék a személyes adatok 

kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai rendszereket 

tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet. 

Az elektronikusan kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést az alkalmazott program 
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naplózza, a betekintésről, az esetleges továbbításról feljegyzés is készül. Az esetleges 

adatvédelmi incidenseket a Törvényszék nyilvántartja. A Törvényszék elnöke az adatvédelmi 

incidensről az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló OBH utasításban foglaltak szerint 

tájékoztatja az OBH adatvédelmi tisztviselőjét  

VIII.   Az egyes személyes adatkezelések különös szabályai 

Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az Érintettnek lehetősége van a Törvényszék honlapján található e-mail címeken keresztüli 

kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Törvényszék a beérkező e-mail címét kezeli. 

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő kötelessége az 

Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Törvényszék vélelmezi. 

 

Telefon használatával összefüggő személyes adatkezelés 

Az Érintettnek lehetősége van a Törvényszék honlapján található telefonszámokon keresztüli 

kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Törvényszék az Érintett által használt hívószámot 

kezeli. A Törvényszék az Érintett által használt hívószámot személyazonosításra nem használja 

fel. A Törvényszék az így tudomására jutott személyes adatot harmadik fél számára – a 

jogszabályi felhatalmazáson alapuló megkeresés kivételével –  nem adja ki. 

IX.   Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

A Törvényszék fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú 

döntésével bármikor módosítsa. 

 

 

 

 

 

 

 


