
Érintetti tájékoztató 

 

 

Sorszám 29000-148/255/2018.RAV 

Adatkezelés megnevezése  Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi 

alapnyilvántartása 

Adatkezelés célja A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonyával 

összefüggő munkáltatói intézkedések és 

jognyilatkozatok előkészítésének és meghozatalának 

biztosítása, az igazgatási jogviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek 

teljesíthetőségének biztosítása, valamint a közeli 

hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális 

és kegyeleti gondoskodás megállapításának és 

folyósításának biztosítása. 

Adatkezelés jogalapja – az Európai Parlament és a Tanács a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 

(2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: 

GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint 9. 

cikk (2) bekezdés b) pontja, 

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 289/W. §-

a és 13. melléklete 

Érintettek kategóriái A rendőri szerv alkalmazásában álló rendvédelmi 

alkalmazottak és hozzátartozóik.  

Személyes adatok kategóriái – A rendvédelmi alkalmazott: 

– neve (leánykori neve),  

– születési helye, ideje,  

– anyja neve,  

– TAJ száma,  

– adóazonosító jele,  

– lakóhelye, tartózkodási helye,  

– telefonszáma,  

– családi állapota,  

– gyermekeinek születési ideje,  

– egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete, 

– állampolgársága,  

– igazolásai (bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 

hatósági bizonyítvány száma, kelte), legmagasabb 

iskolai végzettsége (több végzettség esetén 

valamennyi), szakképzettsége(i), iskolarendszeren 
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kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), 

valamint meghatározott munkakör betöltésére 

jogosító okiratok adatai,  

– tudományos fokozata,  

– idegennyelv-ismerete,  

– a korábbi igazgatási jogviszonyban töltött 

időtartamok megnevezése,  

– a korábbi munkahely megnevezése, a megszűnés 

módja, időpontja,  

– a rendvédelmi igazgatási szolgálati igazgatási 

jogviszony kezdete,  

– a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke 

kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,  

– a foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai 

számjele, e szervnél az igazgatási jogviszony 

kezdete,  

– a rendvédelmi alkalmazott munkaköre (FEOR-

száma),  

– a rendvédelmi alkalmazott munkaköri osztálya, 

munkaköri kategóriája,  

– besorolásának időpontja,  

– a teljesítményértékelés időpontja és eredménye, 

– a személyi juttatások, a megállapított illetmény,  

– a rendvédelmi alkalmazott munkából való 

távollétének jogcíme és időtartama,  

– a rendvédelmi alkalmazott munkavégzésére 

irányuló egyéb igazgatási jogviszonyával 

összefüggő adatai,  

– a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszony 

megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja,  

– a végkielégítés adatai. 

Személyes adatok különleges 

kategóriái, vagy a GDPR 10. 

cikke szerinti bűnügyi adatok 

kategóriái 

– a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány száma és kelte, 

– a folyamatban levő büntetőeljárás, valamint korábbi 

büntetőügyben a bíróság jogerős vagy véglegessé 

vált határozatának, valamint az ügyészség, illetve a 

nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 

támadható határozatának adatai, 

Címzettek A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz 

elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, és az 

annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek a 

szolgálati viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése 

és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, 

felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása 

céljából: 

a) a szolgálati elöljáró, 
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b) az állományilletékes parancsnok, 

c) az országos parancsnok és helyettese, az országos 

főigazgató és helyettese, 

d) a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási 

államtitkár, valamint a felügyeleti hatáskörében a 

helyettes államtitkár, 

e) a szervezeti egység, az országos parancsnokság, 

valamint a miniszter által vezetett minisztérium 

személyügyi szervének vezetője és az arra 

feljogosított beosztottja, valamint a fegyelmi 

ügyben eljáró személy, 

f) a teljesítményértékelést vagy minősítést végző 

személy, 

g) a törvényességi ellenőrzéssel megbízott személy, 

h) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság, 

i) az illetmény-számfejtést végző szerv az 

illetményszámfejtéshez szükséges mértékig, 

j) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerv a vezetői beosztásba 

kinevezés és a rendfokozatban történő soron kívüli 

előléptetést megelőző előzetes véleményalkotási 

eljárás keretében. 

Adatfeldolgozó neve, képviselője Belügyminisztérium 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő 

továbbítás 

Nincs 

Tárolás időtartama, törlési 

határidő 

A Hszt. 273. § (3) bekezdése szerint a szolgálati viszony 

megszűnését követő ötven év. 

Adatbiztonsági intézkedések 

általános leírása 

a Rendőrség Informatikai Biztonsági Szabályzatában 

meghatározottak szerint. 

 

A rendőrségi adatkezelő szerv a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja valamint 9. cikk (2) 

bekezdés b) pontja, illetve a Hszt. 289/W. §-ában és 13. mellékletben meghatározott 

kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak személyes és 

különleges adatait, a fentiekben meghatározottak szerint.  

A személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, így az érintett 

hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán. A rendőrségi 

adatkezelő szerv az érintettek személyes adatait az adatlapon meghatározott céltól eltérő célra 

nem használja fel. 

 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi 

tisztviselőjén keresztül bármikor: 

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt 

adatokhoz, 

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 

– adatai kezelése ellen tiltakozhat, 

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti, 

– az adatkezelés korlátozását kérheti. 
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A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog 

nem gyakorolható. 

 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 

érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e a rendőrségi adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok 

kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy  

– milyen célból kezeli, 

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

– mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), 

– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

– amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  

– az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 

– jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv 

legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért 

további másolatokért a rendőrségi adatkezelő szerv az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése 

vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a rendőrségi 

adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben szerepel a tájékoztatás 

megtagadását megalapozó törvényi rendelkezés, és az, hogy az érintett milyen jogorvoslati 

lehetőséget vehet igénybe.  

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 

érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy 

kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új 

adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi 

adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett 

kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. A rendőrségi adatkezelő szerv a kérés 

hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan 

személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy 

megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.  

 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő rendőrségi szerv akkor tesz 

eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

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

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

adatok pontosságát, 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.  

 

 



5 

 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak: 

– az érintett hozzájárulásával,  

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy  

– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből  

lehet kezelni.  

 

A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja az érintettet. 

 

Az érintett jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, 

valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben a rendőrségi 

adatkezelő szerv 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, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását a rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el, 

aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van 

szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, ezt 

az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a rendőrségi 

adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, 

illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, 

akkor célszerű az adatkezelő szerv adatvédelmi tisztviselőjét megkeresni a panaszával. A 

panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi 

adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne 

fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 

5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
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