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Az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 24. § (3) bekezdésében, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. és az annak végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 
26.) Korm. rendeletben, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglaltak alapján a Polgármesteri 
Hivatal adatvédelemmel összefüggő feladatait és az eljárás rendjét a következők szerint 
szabályozom. 
 

 
I.  

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYOK 

1. A szabályzat célja, hatálya 
 
1.1 E szabályzat célja, hogy a rendelkezéseink figyelembevételével meghatározza a 
Hivatalnak a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatos általános feladatait és az eljárás rendjét. 
 
1.2 A szabályzat hatálya a Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatallal 
közszolgálati jogviszonyban álló vezetőkre, ügyintézőkre, valamint a munkajogviszony 
keretében foglalkoztatott ügyviteli és fizikai alkalmazottakra, közszolgálati munkavállalókra 
terjed ki. 
 
1.3 A személyes adatok védelméért és az adatkezelés jogszerűségéért valamennyi jelen 
szabályzat hatálya alá tartozó személy és a jegyző felelős. 
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1.4 A Hivatal köztisztviselőit érintő személyi nyilvántartások (Közszolgálati 
alapnyilvántartás, illetve Tartalékállomány és üres álláshely vezetése) adatvédelmére az 
Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezése az irányadó. 
 
1.5 A Hivatalban nyilvántartott adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, illetve a sérülés, törlés, vagy megsemmisülés ellen. E 
vonatkozásban is alkalmazni kell az informatikai szabályzat, valamint a tűzvédelmi szabályzat 
megfelelő rendelkezésit.  
 
1.6 Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen 
kívül feldolgozni, tárolni csak a jegyző, irodavezető, csoportvezető engedélyével lehet, azzal a 
feltétellel, hogy az irat tartalmát illetéktelen személy nem ismerheti meg. 
 
1.7 Az iratok kezelése, tárolása során ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen 
személy az iratok tartalmába betekintést nyerjen. Az iratokat az Egyedi Iratkezelési 
Szabályzatban meghatározattak szerint kell kezelni és tárolni. Ügyiratot földön tárolni tilos! 
 
1.8 A munkavégzés céljára szolgáló irodákat a köztisztviselő, munkavállaló távozásakor 
kulcsra kell zárni. A bezárt iroda ajtajában kulcs nem maradhat. Az irodahelységek nyitva 
tartása miatti iratokhoz történő illetéktelen hozzáférés esetén az érintett köztisztviselő, 
munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik. 
 

2. Személyes adatok védelme 

 
2.1 A jegyző a személyes adatkezelést végző személy munkaköri leírásában határozza meg az 
általa kezelhető és elérthető személyes nyilvántartások körét. 
2.2 A személyes adatkezelést végző személy felelősséggel tartozik azért, hogy tevékenységét 
az adatkezelésre és az adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak, az adatkezelést 
elrendelő jogszabály hiányában pedig az érintett hozzájárulásának megfelelően végezze. Az 
igénybe vevő nyilvánvalóan jogsértő adatkezelési utasítását köteles megtagadni és erre az 
igénybe vevő figyelmét felhívni. 
2.3 Az adatkezelési tevékenységet végző személyek kötelesek az adatvédelmi és az 
adatbiztonsági szabályokat betartani. 
2.4 Az adatkezelő azokat a személyes adatokat veheti fel, illetve veheti át harmadik 
személytől, amelyek kezelésére törvény vagy az érintett felhatalmazza. 
2.5 Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél az adat felvételekor az érintettet 
előzetesen tájékoztatni kell az adatszolgáltatás önkéntességéről és kérésére a hozzájárulás 
megadásának vagy megtagadásának az adatkezelő tevékenységi körébe eső 
következményeiről. 
2.6 Az adatok tárolási módját, idejét az Informatikai Szabályzat, illetve az Egyedi Iratkezelési 
Szabályzat határozza meg.  
2.7 Az adatok a jogszabályban meghatározott célra használhatók fel. 
2.8 A Hivatal számítógépes hálózatán lévő nyilvántartásokba történő belépés jegyzői döntés 
alapján – a személyes jelszón kívül – a hálózati szoftverben egyedileg beállított hozzáféréssel 
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engedélyezhető. A belépés csak a legszükségesebb körben, az ügyintéző munkaköri feladatai 
ellátásához kapcsolódóan engedélyezhető, a belépési jogosultságokat szoftverenként az 
egyes munkakörökre lebontva az informatikai szabályzat tartalmazza. 
2.9 A Hivatal által elérhető nem saját személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokból 
történő adatkezelés a jegyző jóváhagyása esetén történik. A nyilvántartási rendszerekhez 
hozzáférési jogosultsággal rendelkezők névsorát az informatikus köteles naprakészen vezetni.  

 
3. Adatszolgáltatás 

 
3.1 Személyes adatot jog gyakorlására, kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. 
Megkeresésre akkor lehet adatot szolgáltatni, ha a megkeresést küldő szerv megindokolta, 
jogszabályi hivatkozással alátámasztotta az adat kezelésére való jogosultságát. 
3.2 Amennyiben az ügyfél érdeke kívánja az adatszolgáltatás teljesítését, és az érintett írásbeli 
nyilatkozattal hozzájárul, akkor a hivatal a kért és rendelkezésére álló adatokat a megkeresést 
küldő szerv részére átadja. 
3.3 Ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről 
másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, amennyire ez mások személyiségi jogainak 
sérelme nélkül lehetséges. Az iratról való másolat készítésének költségeit az ügyfélnek kell 
megtérítenie. 
3.4 A Hivatal által kezelt saját személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatás engedélyezése során az alábbiak szerint kell eljárni tekintett nélkül arra, hogy 
a nyilvántartás számítógépes vagy manuális (esetleg mindkettő): 

− Az adatszolgáltatás iránti kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
− Az adatszolgáltatás iránti kérelmet 30 napon belül kell elbírálni. A kérelmet 

elutasítani csak határozattal lehet.  
− Az adatszolgáltatások engedélyezéséről az adatkezelő e szabályzat mellékletét 

képező „Adatszolgáltatási nyilvántartást” köteles vezetni. 
 
 

4. Ellenőrzés 

 
4.1 A szervezeti egységek vezetői, valamint az informatikus rendszeresen kötelesek 
ellenőrizni a személyes adatok védelmének érvényesülését, így különösen:  

a./ a Hivatal adatvédelmi szabályainak aktualitását, rendelkezései törvényességét, 
b./ az adatszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
betartását, 
c./ az adatvédelmi nyilvántartások vezetését, 
d./ a nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatással összefüggésben az ügyfél részére, 
kérése alapján adott tájékoztatás jogszerűségét, 
e./ a nyilvántartás adatállománya megóvására tett technikai intézkedések 
megfelelőségét, 
f./ a szervezeti egységek vezetői, valamint az informatikus az ellenőrzések 
tapasztalatairól a jegyzőnek kötelesek rendszeresen beszámolni. 
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5. Közérdekű adatok nyilvánossága 

 
5.1 A Hivatal, mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe 
tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását. A tájékoztatási kötelezettsége kiterjed az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott 
közzétételi listákon szereplő adatokra, különösen: a Hivatal költségvetésére és annak 
végrehajtására, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 
szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan. A közzétételi listák adattartalmának, valamint 
szerkezeti felépítésének meghatározásakor a közzétételi listákon szereplő adatok 
közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005.(XII.27.) IHM. rendelet szerint 
kell eljárni.  
 
5.2 A Hivatal rendszeresen, elektronikus úton – Tapolca Város Önkormányzat honlapján – 
www.tapolca.hu - közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így 
különösen a hatáskörre, az illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, 
annak eredményességére is kiterjedő értékelésre, a birtokában lévő adatfajtákra, és 
működéséről szóló jogszabályokra, gazdálkodásra vonatkozóan. A honlap megnyitásakor jól 
láthatóan kell megjelennie „ Közérdekű adatok” elnevezésű hivatkozásnak. A Hivatal 
gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos 
üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről. A honlapon 
közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének 
szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek 
ismertetését is. 
 
A Polgármesteri Hivatalon belül az 5.1 pontban meghatározott közzétételi listáknak megfelelő 
adatok folyamatos összegyűjtéséért az Önkormányzati Iroda irodavezetője felelős. Az adatok 
továbbításáért az egyes szervezeti egységek vezetői felelősek az általuk vezetett szakterületre 
vonatkozóan. A beérkezett adatok technikai – a honlapon közzétehető formátum kialakítása - 
feldolgozását a Polgármesteri Hivatal informatikusa látja el, aki az adat beérkezését követő 1 
munkanapon belül továbbítják azt a honlap szerkesztője felé. 
 
A közzétett adatok a közzétételt követően az elektronikus információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott időpontig a honlapról nem 
távolíthatók el. 
 
5.3 Az előzőekben említetteknek lehetővé kell tenni, hogy a Hivatal kezelésében lévő 
adatokat bárki megismerhesse, kivéve: 

- ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv minősített adattá nyilvánította, 
- ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, 
- ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot az adatfajták 

meghatározásával – honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági érdekből, 
bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy 
természetvédelmi érdekből, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, 
külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel, 
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bírósági vagy közigazgatási eljárásra tekintettel, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogra tekintettel – törvény korlátozza, 

- ha az adat a Ptk. 81. § (2) bekezdése alapján üzleti titoknak minősül. 
 
 
5.4 A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során 
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz 
évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a jegyző engedélyezi. Jogszabály egyes 
adatok megismerhetőségének korlátozására a fent meghatározottnál rövidebb időtartamot 
állapíthat meg. 
 
5.5 A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény tíz éves időtartamon 
túl – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a Hivatal 
törvényes működésének rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól 
mentes ellátást, így különösen az adatot keletkeztető álláspontját a döntések előkészítése 
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 
 
 

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem és teljesítése 

 
6.1 A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt 
nyújthat be. 
 
6.2 Az igénylő a közérdekű adat megismerése iránti igényét írásban benyújthatja. A szóban 
benyújtott igényről az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység ügyintézője jegyzőkönyvet 
vesz fel.  
 
6.3 A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő szervezeti egység vezetője teljesíti a 
jegyző jóváhagyását követően. Amennyiben az igény nem az annak teljesítésére illetékes 
szervezeti egységhez érkezik be, akkor az igényt a jegyzőhöz  kell továbbítani szignálásra.  
 
6.4 A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton a 
jegyzo@tapolca.hu e-mail címre lehet benyújtani. A Hivatal bármely más e-mail címére 
érkezett igényt jegyzo@tapolca.hu e-mail címre kell azonnal továbbítani. Az igényeket a 
jegyző titkársága kinyomtatja, majd továbbítja a jegyző részére, aki kijelöli az 
adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet. 
 
6.5 A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) 
egyértelműen és konkrétan megjelölni. 
 
6.6 A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Hivatal az igény tudomására 
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az 
adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy 
alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 
 
6.7 A Hivatal a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért – 
legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült mértékig terjedően – költségtérítést állapít meg. A 
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fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. A nagyobb terjedelmű 
– a 20 ív A/4 oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú – másolat esetén a költségtérítés 
előre történő közlése nem mellőzhető. A költségtérítés összegei:  
 

Az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjai  

Az adat megnevezése Díjtétel  
(Ft) 

   A/4-es formátumban 20 Ft/lap 

- elektronikus adathordozón :        DVD 200 Ft/db 

                                                       CD        120 Ft/db  

                                                       FLOPPY 100 Ft/db  

 
 

6.8 Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
 
6.9 Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel és 
nehézséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, a felmerült költségek 
megtérítése mellett kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban a Hivatal elektronikus 
formában nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás 
megjelölésével is. 
 
6.10 Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban, 
vagy – amennyiben az igény elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton 
értesíteni kell az igénylőt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy 
annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 
 
6.11 A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a 
nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta 
meg, amennyiben az igénylő nyilatkozatában vállalja a fordítással járó többletköltségek 
viselését. 
 
6.12 Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatvédelmi felelős 
nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 
 
 

7. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban 

 
7.1 Ha a Hivatal a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, vagy az adatszolgáltatásra 
nyitva álló teljesítési határidő eredménytelenül telik el, az igénylő a 2011. évi CXII. törvény. 
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31. §-ában foglalt eljárási rendnek megfelelően bírósághoz fordulhat. A megtagadás 
jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani. 
 
7.2 A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön 
törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra. 
 

8. A közérdekű adatok nyilvánossága 

 
8.1 A Hivatalt érintő közérdekű adatok különösen:  

− a Hivatal felépítésére, 
− a Hivatal feladat és hatáskörére, 
− a Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalóinak nevére, besorolására, (beosztására), 
− a Hivatal működésével összefüggő pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve 
− hatósági tevékenység gyakorlása, 
− a hatáskörbe tartozó egyéb államigazgatási és önkormányzati feladatok végzése 

kapcsán keletkezett adatok. 
 

8.2 A közvélemény tájékoztatása érdekében a jegyző Tapolca Város Önkormányzat honlapján 
a www.tapolca.hu útján rendszeresen közzé teszi a szervezetével, illetve tevékenységével 
kapcsolatos közérdekű adatokat. 

8.3 A közérdekű adatok összegyűjtése, a tájékoztatók összeállítása – negyedévente – a belső 
szervezeti egységek vezetőinek a feladata. Az adatok, valamint a tájékoztatók megfelelő 
formában való feldolgozása az informatikus ügyintéző feladata. 

 8.4 A jegyző – az érintett ügyintéző bevonásával – gondoskodik arról, hogy a közérdekű 
adatok megismerésére irányuló kérelem teljesítése a 2011. évi CXII. törvény 29 §-ában foglalt 
határidőn belül megtörténjen, illetve, hogy a kérelem megtagadásáról a kérelmező 8 napon 
belül a megtagadás indokainak közlésével értesítést kapjon.  
 

II. 
ADATVÉDELMI SZABÁLYOK  

A POLGÁROK SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRA  
ÉS ELJÁRÁSOK RENDJÉRE 

 

1. Általános rendelkezések 
E szabályok célja, hogy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével 
meghatározza a Hivatalnak illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező 
polgárok személyes adatai védelmével kapcsolatos feladatait, az eljárások rendjét. 
 

2. Értelmező rendelkezések 

 
II.2.1 A polgár természetes személyazonosító adatai: családi és utóneve(i), nők esetében 
leánykori családi és utóneve(i) (a továbbiakban együtt: név); neme; születési helye és ideje; 
anyja leánykori családi és utóneve(i) (a továbbiakban : anyja neve). 
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II.2.2 A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a 
továbbiakban együtt: lakcím). 
II.2.3 Adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő polgárok adatainak a törvényben 
meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. Ezen belül: 

− egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése; 
− csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott 

szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy 
eseti közlése. 

 

3. Személyes adatok védelme 

 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásából (a továbbiakban: 
nyilvántartás) történő adatszolgáltatás engedélyezése során az alábbiak szerint kell eljárni: 
 
II.3.1 A számítógépes rendszerbe történő belépés jegyzői döntés alapján a személyes jelszón 
kívül a hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyi azonosítója megadásával történhet. A 
belépés csak a legszükségesebb körben engedélyezhető. A belépésre jogosultak nevét és a 
hivatali beosztását az informatikai szabályzat tartalmazza. 
 
II.3.2 Az adatkezelés törvényességének ellenőrzése az adatvédelmi felelős – Hatósági 
Csoport vezetője – feladata.  
 

4. Adatszolgáltatás 
 
II.4.1 Az adatszolgáltatás iránti kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
II.4.2 Az adatszolgáltatás iránti kérelmet az 1992. évi LXVI. tv. végrehajtására kiadott, 
többször módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal kell benyújtani. 
II.4.3 Az adatszolgáltatás iránti kérelmet 30 napon belül kell elbírálni. (1. melléklet) 
II.4.4. Az adatszolgáltatásért – a 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet előírásai alapján – 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének mértékéről az engedélyező határozatban 
rendelkezni kell. 
II.4.5 Az adatszolgáltatások engedélyezéséről az adatvédelmi felelős – az 1992. évi LXVI. tv. 
31. § (2) bekezdése szerinti tartalommal – nyilvántartást köteles vezetni.  
II.4.6. Adatszolgáltatásnak minősül, így a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Hivatal 
munkatársai által, feladatkörük ellátása érdekében, egyedi ügyeik elintézése céljából igényelt 
adatok közlését is. 
II.4.7. Az érintett polgár adatai szolgáltatását korlátozó, vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg 
annak visszavonását személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá ajánlott 
levélben teheti meg a Hivatalnál.  
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II.4.8 Az érintett polgár tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, törlését. 
 
II.4.9 Az érintett kérelmére az adatvédelmi felelős – a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül – tájékoztatást ad az általa kezelt 
adatairól, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. 
 

III.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

III.1.A szabályzat tartalmát minden köztisztviselő köteles megismerni és alkalmazni. A 
megismerési nyilatkozat jelen szabályzat 2. melléklete. 
 
III.2. Ez a szabályzat 2012. június 12. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
2007. kiadott 4/2007. számú Adatvédelmi Szabályzat. 
 
Tapolca, 2012. április 18. 
 
 
 

                             Ughy Jenőné sk. 
        aljegyző  
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1.  melléklet 

 
A szerv megnevezése 
 
 
Tárgy: Adatszolgáltatási kérelem                                Ikt. szám: 
 elbírálása személyi adat és                       Üi.: 
 lakcímnyilvántartásból 
 
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 19. § (4) bekezdésében foglaltak szerint meghoztam a következő  
 

h a t á r o z a t o t 
 
 …………. kérelmező által benyújtott adatszolgáltatás kérő lapban foglalt kérelem alapján az 
adatszolgáltatást       e l u t a s í t o m. 
 
E határozat ellen a kérelmező 15 napon belül Hivatalomnál …….. példányban előterjesztett 
fellebbezéssel fordulhat a ……………-hoz. 
 

I n d o k o l á s 
 
…………… magánszemély kérelmező a Hivatalomhoz benyújtott adatszolgáltatást kérő 
lapon az általa készítendő irodalmi műalkotás (szerzői jogi védelem alá eső regény) tartalmi 
összeállításához kérte a Hivatalom illetékességi területén élő személyek név és lakcím adatait, 
állampolgárságát, születési helyét és idejét, családi állapotát és házasságkötésének helyét.  
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint adatok szolgáltatását a felhasználás céljának 
és jogalapjának felhasználása mellett csak a jogszabályban meghatározott érdekek 
érvényesítése érdekében, illetve célból lehet kérni. Ezek az idézett jogszabályhely alapján 
tudományos kutatás céljából, közvélemény kutatás és piackutatás megkezdéséhez, 
összeállításához, valamint közvetlen üzletszerzés és jogos érdek érvényesítésében 
történhetnek. Tekintettel arra, hogy az irodalmi műalkotás létrehozása a törvény által kizárt 
adat felhasználási cél, az idézett törvény 19. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján 
az adatszolgáltatást meg kellett tagadnom.  
 
 
Kelt,………………, 200…év……..hó…….nap 
       ……………………………  

        jegyző 
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2.melléklet 

  
 

Az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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