
8/2005. számú Igazgatói utasítás 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatáról 
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - többször módosított - 
1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.), valamint a 8/2004. (K.V.Ért.5.) 
KvVM utasításban foglaltak alapján  
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság) az 
előírásszerű adatkezelés, adatvédelem - különös tekintettel, a központosított illetményszámfejtésre, a 
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő személyi iratkezelésre, vagyonnyilatkozatokra - a 
közalkalmazotti adatok védelme érdekében az alábbi szabályozást adom ki:  
 
 

I.  
Általános rendelkezések 

 
Az igazgatói utasítás hatálya 

 
1.) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Igazgatóságnál folytatott minden olyan 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira 
vonatkozik, a központosított illetményszámfejtéssel, a közalkalmazotti 
nyilvántartással és a hozzá kapcsolódó iratok, valamint a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos elkülönített iratok jogszabályszerű kezelésével összefüggő teljes 
adatkezelési és informatikai folyamatra. 

2.) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Igazgatóság valamennyi szervezeti 
egységére, különös tekintettel azokra, ahol személyi adatokat használnak, 
kezelnek, tárolnak, vagy továbbítanak, valamint a betekintésre jogosultakra és az 
ügykezelés folyamatában személyi irattal érintkezőkre. 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalom meghatározások 
3.) Személyes adat - az Avtv. 2.§. 1. pontja alapján - a meghatározott természetes 

személlyel (a továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés 
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – 
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, 
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
tényező alapján azonosítani lehet. 

4.) Adatkezelés - az Avtv. 2. §. 9. pontja szerint - az alkalmazott eljárástól 
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így 
például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- 
vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 



jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 
5.) Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik személy - amely 

nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel (megbízottjával) - számára 
hozzáférhetővé teszik. 

6.) Nyilvánosságra hozatalnak minősül, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé 
teszik. 

 Az adatvédelem szervezete 
7.) Az Igazgatóságon kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi 

előírások betartásának ellenőrzéséről az Igazgató által megbízott adatvédelmi 
felelős gondoskodik. Az adatvédelmi felelős ellátja az Avtv. 31/A.§.(2) 
bekezdésében meghatározott feladatokat, az Igazgató utasítására ellenőrzi az 
Igazgatóság szervezeti egységeinél az Avtv., a Kjt., a Ktv., illetve jelen szabályzat 
rendelkezéseinek betartását, a számítógépes programokat, valamint az archivált 
adatokat tartalmazó számítástechnikai adathordozók nyilvántartását és tárolását. 
Az Igazgatóság valamennyi egységénél jogosult betekinteni az adatkezelésekbe, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó iratokba. A szervezeti egység vezetőjétől és 
munkatársaitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. A vizsgálata során 
megismert személyes adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. 

8.) Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti egységek vezetőinek - 
folyamatos ellenőrzéssel - biztosítaniuk kell, hogy az általuk irányított 
közalkalmazottak betartsák a fenti jogszabályokat és jelen szabályzat 
rendelkezéseit. Ha a szervezeti egység vezetője törvénysértést észlel, akkor 
haladéktalanul értesíteni tartozik az Igazgatóság adatvédelmi felelősét és 
intézkedni köteles a törvénysértés megszüntetéséről, egyben vizsgálati eljárást 
kell kezdeményeznie a felelősség megállapítására. 

9.) Az Igazgatóság közalkalmazottai gondoskodnak az általuk felvett és kezelt adatok 
minőségéről, és azok védelméről. 

10.) Az informatikai osztályvezető gondoskodni köteles az egyes gépeken és a 
hálózaton automatikus vírus-ellenőrzés működéséről, az eredeti programot és a 
biztonsági másolatot tartalmazó adathordozó nyilvántartásba vételéről, a 
biztonságos őrzésről, a vonatkozó számítástechnikai tárgyú utasítások, 
rendelkezések betartásáról, segítségnyújtásról a számítógépes adatok 
biztonságának megteremtéséhez. 

 Az adatkezelések szabályai 
11.) Az Igazgatóság adatkezelése törvényi felhatalmazáson vagy az érintett 

beleegyezésén alapulhat. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg 
kell jelölni az adatszolgáltatást elrendelő jogszabályt is. 

12.) Az Igazgatóságnál az érintett kérelmére induló eljárás során az ügyintéző az 1. 
számú melléklet szerinti formanyomtatványon, illetve jegyzőkönyvben köteles az 
érintett figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a kérelmére indult eljárásban a 
személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a törvény szerint vélelmezni 
kell. Természetes személlyel kötendő szerződésben rögzíteni kell, hogy az érintett 
személy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.  

13.) A különleges adatok kezeléséhez az ügyfél 2. számú melléklet szerinti, illetőleg 
jegyzőkönyvi hozzájárulását kell kikérni, kivéve, ha hozzájárulását, különleges 



adatát írásbeli beadványban maga az ügyfél közölte. 
14.) Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad 

felvenni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek. Felvett adatokat 
csak az adott ügy intézése érdekében szabad felhasználni, más eljárásokkal illetve 
adatokkal nem kapcsolhatók össze. 

15.) Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az ügyfél személyének 
azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatokat 
az ügyfél írásos hozzájárulása szerint szabad felvenni. 

16.) Személyes adatokat is tartalmazó iratot az Igazgatóságtól kivinni - munkaköri 
feladat ellátásának kivételével - csak a szervezeti egység vezetőjének 
engedélyével lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy 
tartalmát illetéktelen személy ne ismerhesse meg. 

17.) Az iratokba való betekintés és másolat készítése során biztosítani kell a személyes 
adatok védelmét. Az érintett személyes adataiba betekinthet. Az adatbetekintést és 
az adatközlés tényét „betekintő adatlapon” rögzíteni kell. 

18.) A tájékoztatás, illetve betekintés megtagadása esetén az adatkezelő köteles az 
érintettel a közlés megtagadásának indokát közölni. Az érintett kérelmére 
legkésőbb harminc – tiltakozási jog gyakorlása esetén tizenöt – napon belül 
írásban, közérthető formában választ kell adni. A választ a kérdéses adatok 
kezeléséért felelős vezető kiadmányozza. 

19.) Személyes adatokat is tartalmazó iratokat a munkaidőn túl el kell zárni. Az iratok 
elzárásáért az a vezető vagy közalkalmazott felelős, akinél azok a munkaidő 
befejezésekor találhatók. 

20.) Az Igazgatóság munkatársai 2 munkanapon belül kötelesek teljesíteni az 
érintettnek azt a kérelmét, amely a személyes adatai kezelésére vonatkozó 
tájékoztatásra, vagy az adatainak helyesbítésére, illetve - a jogszabályban 
elrendelt adatkezelések kivételével - törlésére irányul. 

21.) Az adatokat védeni kell a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. Technikai és 
szervezési intézkedésekkel az adatok biztonságáról, annak megakadályozásáról, 
hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, 
lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák, az adat- és 
titokvédelmi szabályok betartásáról gondoskodni kell. 

22.) A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az adatkezelő 
dolgozó és az őt megbízó vezető együttesen felel. 

 Az adatkezelés törzskönyve 
23.) Az Igazgatóságnál létesített adatkezelésekről a 8/2004. (K.V.Ért.5.) KvVM 

utasítás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával a 3. számú 
melléklet szerinti törzskönyvet kell vezetni. 
Az adatkezelés megszűnése után a törzskönyvet irattári kezelésbe kell venni, és 
10 évig meg kell őrizni. 

 
 II. 

Központosított illetményszámfejtés 
24.) Az Igazgatóságnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak, a munkaadót terhelő 

járulékoknak az elszámolását az Informatikai Osztály végzi központosított 



illetményszámfejtés keretében és ellátja az ezzel kapcsolatos 
információszolgáltatást, jogszabályban előírt egyéb feladatokat. 

25.) A központosított illetményszámfejtés (a továbbiakban: illetményszámfejtés) 
egységes munkaügyi, ügyviteli, eljárási és információs rendszerében is 
biztosítani kell az adatoknak az 1992. évi LXIII. tv. szabályainak megfelelő 
kezelését. 
 

26.) III. 
A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő személyi iratkezelés, 
vagyonnyilatkozatok 

A személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményei 
 
 

 

Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden - bármilyen anyagon, 
alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett - adathordozó, amely 
az igazgatósági közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott 
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

Személyes adat az érintettre vonatkozó vélemény, minősítés, az adatokból 
levonható következtetés is, amely az érintettel kapcsolatos döntések alapját képezi 
(hitelképesség, jogosultság szolgáltatásokra és kedvezményekre, munkahelyi 
előmenetel vagy alkalmasság adott munkakör betöltésére stb.). Azok az adatok is 
személyes adatnak tekintendők, amelyek önmagukban ugyan nem, de az 
adatkezelő birtokában lévő egyéb személyes adatokkal összevetve az érintettel 
kapcsolatba hozhatók. 

27.) A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 
a közalkalmazotti alapnyilvántartás és a személyi anyag iratai,  
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,  
a dolgozónak a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyéb 
jogviszonyaival kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás stb.) 
a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai. 

28.) Az Igazgatóság nem kérhet, és nem tarthat nyilván olyan személyi adatot a 
közalkalmazottairól, amely a törvény valamely rendelkezését sérti, vagyis az 
abban foglaltaknak maradéktalanul nem felel meg. 

29.) Az Igazgatóság alkalmazásában lévő közalkalmazottra (neve és besorolása 
kivételével) vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel (pl. 
közigazgatási vagy más szervvel) csak törvényben meghatározott esetben vagy a 
munkavállaló hozzájárulásával lehet közölni. A dolgozó kérelmére indult 
eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, 
s erre az érintett figyelmét fel kell hívni. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás 
30.) Az Igazgatóság alkalmazásában álló közalkalmazottakról - 4. sz. melléklet 

szerinti - a Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő 
nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás hagyományos vagy számítógépes formában is vezethető. A 
személyiséghez fűződő jogok érvényesülését számítógépes nyilvántartás 
alkalmazásakor is biztosítani kell. 
A Kjt. 5. sz. mellékletében nem szereplő körben - törvény eltérő rendelkezése 



hiányában - adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet. 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
szakaszmérnökségek állományába tartozó fizikai dolgozók esetében a 
szakaszmérnökség vezetője által e feladattal megbízott munkatárs, az Igazgatóság  
többi dolgozója tekintetében pedig  az Informatikai Osztály látja el. 

31.) A személyi anyag tartalma 
önéletrajz  
erkölcsi bizonyítvány (eredetben)  
bizonyítványok másolata  
eddigi munkaviszony igazolások (másolatban)  
kinevezési okmány, illetve módosításai  
besorolásokról szóló iratok  
áthelyezésről szóló iratok  
munkaköri leírás, illetve módosításai  
fizetési fokozat váltásról értesítés  
béremelés(ek)  
kitüntetési javaslatok  
minősítés  
közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat  
a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 
 
A személyi anyagok előírásszerű kezelése, tárolása, megőrzése az Igazgatási 
Osztály feladata. A személyi anyagokat minden esetben együttesen úgy kell 
tárolni, hogy azokhoz illetéktelen harmadik személy hozzá ne férhessen. 

 A közalkalmazotti alapnyilvántartásba történő betekintés szabályai 
32.) Az Igazgatóságnál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba - az érintetten 

kívül - a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a 
rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából: 
a közalkalmazott felettese, 
a minősítést végző vezető, 
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész 
és a bíróság, a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat 
ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 
kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

33.) A dolgozó a róla nyilvántartott iratokba és adatokba korlátozás nélkül betekinthet. 
 A személyi iratok kezelésének fontosabb szabályai 

34.) Az Igazgatóságnál keletkezett személyi iratra csak olyan adat és megállapítás 
vezethető, amelynek alapja: 
közokirat, vagy a közalkalmazott nyilatkozata  
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése  
bíróság vagy más hatóság döntése  

jogszabályi rendelkezés  



35.) Az azonosító kódok kizárólag azokon az iratokon tüntethetők fel, s azon 
korlátozott körben, ideig és szabályozott feltételek szerint használhatók, amely 
esetekre azt jogszabály lehetővé teszi. 

36.) Személyi iratból személyazonosító adatokat is tartalmazó adatszolgáltatás, 
közigazgatási vagy más szerv részére törvényben előirt adatszolgáltatási 
kötelezettség esetén, engedélyem alapján a betekintési joggal rendelkezők 
részére meghatározott adatokra, a dolgozó írásbeli hozzájárulása alapján, az 
abban meghatározottak szerint teljesíthető. 
A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - 
átadhatók. 
Közvélemény-kutatás, piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából adat 
semmilyen módon és semmilyen formában nem szolgáltatható. 

37.) A személyi iratok megőrzéséről illetve levéltárba helyezéséről az ügyiratkezelési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. 

 Számítógépes nyilvántartás 
38.) Számítógépes nyilvántartás esetén 

 a)hálózaton működő gépeken az adatokat szerveren kell tárolni, biztosítani, hogy 
csak az arra illetékes és jelszóval rendelkező felhasználó kezelhesse az adatokat. 

 b)egyedi gép illetve munkaállomás esetén a gép bekapcsolása utáni rendszer 
betöltődését jelszóval kell védeni. A munka közben bekapcsolva hagyott 
számítógépet vagy le kell zárni úgy, hogy a kezelt adatokhoz más ne férjen hozzá 
és a munka folytatása csak jelszó használatával legyen lehetséges, vagy a 
programot kell jelszóval védeni, de ebben az esetben a munka megszakítása 
esetén, ha az adatkezelő elhagyja a helyiséget, a programot előtte be kell zárni. 

39.) Az adatok elektronikus úton történő küldésére internetes technológiák nem 
alkalmazhatók, adat csak megfelelő biztonságú zárt hálózatban, vagy titkosítva 
továbbítható. 

40.) A számítástechnikai eszközök hozzáférési jelszavait időközönként, de az 
üzemeltető személyének megváltozásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni. 
Jelszót ismételten nem lehet kiadni. 

41.) A számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (jelszó) szolgálati titokként kell 
kezelni, gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági 
megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek 
hozzá. 

42.) Az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását az Informatikai 
Osztály Számítástechnikai Csoportjának szakmai útmutatása alapján 
számítástechnikai módszerekkel is meg kell akadályozni. 

43.) Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 
megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok 
tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell. Ennek 
érdekében a rendszerekről és adatokról az adatbiztonság követelményeit kielégítő 
időben önálló adathordozóra mentést kell készíteni és az adathordozó eszközt 
biztonságos, zárt helyen kell tárolni. 

44.) A számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni kell. A 
rendszer vagy annak bármely eleme csak az Informatikai Osztály vagy az arra 



jogosult személy felhatalmazásával változtatható meg, amelyet ellenőrizni kell. 
45.) Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, 

hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz 
vagy természeti csapás ellen. 

46.) Külső személy - pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából - a számítástechnikai 
eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg. A 
számítógépekhez történő illetéktelen hozzáférést munkaidőn túl is meg kell 
akadályozni. 

 A felelősségi viszonyok szabályai 
47.) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

a közalkalmazott felettese  
a minősítést végző vezető  
a személyzeti, illetve a munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egységek 
vezetői  
a személyzeti, munkaügyi és illetmény - számfejtési, társadalombiztosítási 
feladatokat ellátó közalkalmazottak  

a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel 
48.) A személyzeti, illetve a munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egységek 

vezetői kötelesek intézkedni arról, hogy a közalkalmazotti alapnyilvántartás 
körébe tartozó igazolt adatot a megfelelő személyzeti, illetve munkaügyi iratra 
az adat keletkezésétől, szolgáltatásától, illetve a változás tudomásukra jutásától 
számított 2 munkanapon belül rávezessék, ha a közalkalmazott az általa 
szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását kezdeményezi, 
megfelelő igazolás esetén tudomásukra jutásától számított 2 munkanapon belül 
rá kell vezetni a megfelelő személyzeti, illetve munkaügyi iratra. 
A közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 
helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló 
nyilatkozata vagy döntésének, az illetékes szerv által történt megváltoztatása 
alapján lehet teljesíteni. 
Amennyiben a közalkalmazott olyan egyéb nem általa szolgáltatott adat 
kijavítását vagy helyesbítését kéri, a személyzeti, illetve munkaügyi feladatokat 
ellátó szervezeti egységek vezetőinek a munkáltatói jogkör gyakorlójával kell 
engedélyeztetnie az adathelyesbítést, kijavítást, és annak döntése alapján 
haladéktalanul eljárni.  

49.) A személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési, társadalombiztosítási 
feladatokat ellátó közalkalmazottak felelősségi körükön belül kötelesek 
gondoskodni arról, hogy  
 
az általuk kezelt - a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - adat és 
megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen az iratok és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmának, 
a személyi iratra csak olyan adat és megállapítás kerülhessen, amely jelen 
utasítás 34. pont szerinti hiteles adatforráson alapul, 
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését, törlését 
kezdeményezni felettesüknél, ha megítélésük szerint a nyilvántartásban, személyi 
iraton szereplő adat a valóságnak nem felel meg. 



50.) A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa az Igazgatóság részére átadott, 
bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

51.) Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik, a felelősségi viszonyokra az 
egyes fejezet 22. pontjában foglaltak irányadóak. 

52.) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével és az adatvédelem 
következményeinek másnak okozott kárt köteles megtéríteni, amennyiben az nem 
a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származott. 

 A vagyonnyilatkozatok kezelésének adatvédelmi szabályai 
53.) A vagyonnyilatkozatok személyi és vagyoni részének Igazgatóságnál maradó 

példányainak jogszerű kezeléséért az Igazgató a felelős. 
54.) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten 

és együttesen kell kezelni, és gondoskodni kell arról, hogy azok kezelése során 
keletkezett adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

55.) Tilos az Igazgatóság kezelésében lévő vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok 
bármilyen módon történő feldolgozása, számítógépes nyilvántartása. A 
vagyonnyilatkozatokat zárt borítékban kell tárolni, azok felbontására, illetve a 
vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok kezelésére csak a vagyonnyilatkozat 
tételére kötelezett csatolt írásbeli felhatalmazása alapján, illetve a Ktv. 22/A.§ 
(13) bekezdésében meghatározott személyeknek, valamint a Ktv. 22/B § (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzési eljárás során van lehetőség. 

56.) A közalkalmazott vagyonnyilatkozatában foglaltak megismerésére – vonatkozó 
előírásoknak megfelelően - csak az alábbi személyek jogosultak: 
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a vagyonnyilatkozata tekintetében, a 
munkáltatói jogkör gyakorlója, az igazgató, a BM Közigazgatásszervezési és 
Közszolgálati Hivatalának ellenőrzést folytató köztisztviselője, a 
közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogvitával összefüggésben a 
bíróság. 
Más személynek csak a vagyonnyilatkozat tételére köteles személy, illetve – a rá 
vonatkozó adatok tekintetében – a vele közös háztartásban élő házastársa, 
élettársa, vagy gyermeke csatolt írásbeli felhatalmazásával adható tájékoztatás. A 
vagyonnyilatkozatokba történő betekintést dokumentálni kell. 

57.) A vagyonnyilatkozatot vissza kell adni a közalkalmazottnak, ha közalkalmazotti 
jogviszonya megszűnik, illetve ha a munkakörében bekövetkezett változás miatt 
nem terheli a továbbiakban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A 
nyilatkozattételre köteles házastárs, élettárs, vagy gyermek hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatának személyi részét a közös háztartásban élés megszűnését 
követően vissza kell adni. 

58.) A vagyonnyilatkozatok kiadásáról a Belügyminisztérium 
Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalt haladéktalanul értesíteni kell, 
hogy intézkedhessenek a vagyonnyilatkozatok vagyoni részének 
visszaadásáról. 
 

 IV. 
Záró rendelkezések 

59.) Az érintett szervezeti egységvezetőknek – figyelemmel a 8/2004.(K.V. Ért.5.) 
KvVM utasítás II. fejezet 20. pontjában foglaltakra – minden év január hó 10. 



napjáig írásban tájékoztatni kell az igazgatósági adatvédelmi felelőst – a jelen 
igazgatói utasítás hatálya alá tartozó – teljesített adatközlések számáról. Ezzel 
egyidőben az elutasított kérelmekről részletes beszámolót kell küldeni, amely 
tartalmazza az eredeti kérelem tárgyát és az elutasítás indokolását. Amennyiben 
az adatszolgáltatás nemleges úgy azt kell írásban közölni az adatvédelmi 
felelőssel. 

60.) Ez az igazgatói utasítás 2005. november hó 18. napján lép hatályba. Egyidejűleg 
hatályát veszti az adatvédelemről, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő 
személyi iratkezelésről szóló 5/2002. sz. igazgatói utasítás. 

61.) A jelen igazgatói utasításban nem szabályozott kérdésekre a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló - az 
Igazgatóságra is kiterjedő – 8/2004.(K.V.Ért.5.) KvVM utasítás előírásait kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
 
Budapest, 2005. november 15. 
 
 
   Kabay Sándor s.k. 

         igazgató 
 



 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 

FIGYELEMFELHÍVÁS 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

 
 
 
Felhívom ________________________________________________________________ 
helység __________________________________________________________________ 
_____________________________________ utca ___________ szám alatti lakos figyelmét 
arra, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál 
_________/200__. számon nevezett kérelmére indult eljárásban a szükséges személyes adatainak 
kezeléséhez való hozzájárulását az 1992. évi LXIII. törvény 3. §. (6) bekezdése szerint 
vélelmezni kell. 
 
Tájékoztatom, hogy ezen adatok ismerete nélkül ügyében érdemi döntés nem hozható. 
 
Budapest, 200___, ___________________________ 
 
 
 
 
 
Tudomásul vettem: 
 
 
 
 
 _______________________________
 _______________________________ 
 ügyfél   ügyintéző 
 
 
 
 



 
 

2. sz. melléklet 
 
 
 
 

HOZZÁJÁRULÁS 
különleges adatok kezeléséhez 

 
 

 
Alulírott _________________________________________, ______________________ helység 
______________________ utca _________ szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz, hogy a Közép-
Duna-völgyi  Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál  _________/200____ számon folyó 
ügyben az Igazgatóság az 1992. évi LXIII. törvény 3. §. (2) bekezdés a.) pontja alapján a 
következő különleges adataimat kezelje: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
 
 
Budapest, 200__, ____________________________ 
 
 
 
 
 
 _________________________
____ 
 ügyfél aláírása 
 



 
3. sz. melléklet 

Adatkezelés törzskönyve 
Adatkezelés megnevezése: 

 1. Szervezeti egység   

 2. Az adatkezelés célja   

 3. Az adatkezelés jogszabályi alapja   

 4. Az adatkezelés felelős vezetője   

 5. Hozzáférésre jogosult személyek 
neve és beosztása 

  

 6. Érintettek köre és száma   fő 

 7.A nyilvántartott adatok köre  Azonosító adatok Leíró adatok 

 8. Az adatok forrása  Azonosító adatok Leíró adatok 

 9. Az adatfeldolgozás módszere  Kézi feldolgozás  Részletes leírás 

   Gépi feldolgozás   
   Vegyes rendszerű feldolgozás  
 10. Az adatfeldolgozás helye (Csak 
akkor kell kitölteni, ha különbözik az 
adatkezelésért felelős szervezeti 
egységtől.) 

  

 11. Adatkezelési műveletek  Adatgyűjtés és felvétel  
   Adattárolás  
   Rendszerezés  
   Válogatás  
   Továbbítás  
   Nyilvánosságra hozatal  
   Törlés  
   Egyéb művelet: 
 12. Rendszeres adatszolgáltatás    

 Mely szerv részére?    

 Mely adatokra nézve?    

 Milyen rendszerességgel?   

 13. Adatbiztonsági rendszabályok és 
intézkedések 

 1. 

   2. 
   3. 
 14. Archiválás módja és gyakorisága   

 15. Adatok törlésének (selejtezésének)  Az adatok nem törölhetők Törlés ideje 



ideje 

 15. Adatkezelés ellenőrzése  Ellenőrzés időpontja: Ellenőrizte: 

   Ellenőrzés időpontja: Ellenőrizte: 
   Ellenőrzés időpontja: Ellenőrizte: 
   Ellenőrzés időpontja: Ellenőrizte: 
 
 
 
 
 
Kelt: .............................................................. 

.......................................................... .......................................................................... 
 adatkezelés felelős vezetője  adatvédelmi felelős 

 
 



 
4. sz. melléklet 

 
 
 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 
 
A közalkalmazott 
 
I. 
- neve (leánykori neve) 
- születési helye, ideje 
- anyja neve 
- TAJ-száma, adóazonosító jele 
- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
- családi állapota 
- gyermekeinek születési ideje 
- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
 
II. 
- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 
- szakképzettsége(i) 
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott   
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 
- tudományos fokozata 
- idegennyelv-ismerete 
 
III. 
- korábbi munkaviszonyban (64. §. (2) bek., 87. §. (2)-(4) bek.) töltött időtartamok   
megnevezése 
- a munkahely megnevezése 
- a megszűnés módja, időpontja 
 
IV. 
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
- állampolgársága 
- a jogviszony létesítéséhez szükséges, az erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 
 
V. 
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
- e szervnél a jogviszony kezdete 
- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEOR-
száma 
- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 



- a minősítések időpontja és tartalma 
- hatályos fegyelmi büntetése 
 
VI. 
- személyi juttatások 
 
VII. 
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama: 
 
VIII. 
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének valamint a végleges és a határozott idejű 
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
 
IX. 
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai (41. §. (1)-
(2) bek.). 


