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Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
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I.
A Szabályzat kibocsátásának célja
1.

A Szabályzat célja a Békés MKI kezelésében lévő közérdekű adatok nyilvánosságának
biztosítása, ennek érdekében a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
elbírálása során irányadó eljárási szabályok, valamint az elektronikus formában
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggő feladatok meghatározása a
helyi sajátosságokra figyelemmel.

2.

Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogon alapuló információs
önrendelkezési jog érvényesülésének biztosítása, illetve a Békés MKI által kezelt
személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében az
adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása.

3.

A Szabályzatot a 1/2016. BM OKF főigazgatói utasítás mellékletével (a továbbiakban:
OKF Szabályzat) összhangban, az abban foglalt fogalmakra figyelemmel kell
értelmezni és alkalmazni.

II.
Az adatkezelést, illetve adatfeldolgozást végző szervek elhelyezésére szolgáló
helyiségek kialakítása során irányadó adatbiztonsági előírások,
az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében
alkalmazandó helyi védelmi intézkedések
1.

1.1.

Fizikai biztonság

Az adatok biztonságát meghatározza az épület, amelyben az adathordozókat tárolják.
A katasztrófavédelmi szervek objektumait el kell látni a szükséges vagyon- és
tűzvédelmi eszközökkel, amelyet a mindenkor hatályos Tűzvédelmi Szabályzat
részletez.

1.2. Az épületen belül fontos az irodák elhelyezése, célszerű a magasabb biztonsági fokozatba
sorolt adatokat olyan irodákban kezelni:
amelyek az épület kevésbé forgalmas részén, különösen külső személyektől,
ügyfelektől távol találhatók;
az adatok megsemmisülésének kockázata kisebb;
vagyonvédelmi eszközökkel jobban fel van szerelve.
1.3.

Az irodákban, egyéb helyiségekben az adathordozók közvetlen tárolására szolgáló
berendezési tárgyak is az adatok biztonságát szolgálják, a nyílt polci tárolástól, a zárható
szekrényen, lemezszekrényen át a páncélszekrényig. Személyes adatokat tartalmazó
iratokat csak zárható helyen szabad tárolni.

1.4.

A fizikai biztonságot részletesen szabályozza, az OKF Szabályzat 32. alfejezete, az
infrastruktúrához és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek objektumaihoz kapcsolódó
adatbiztonsági intézkedések.
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2.

2.1.

Személyi biztonság

Az adatok kezelését végző személyeknek a jogosultságon túl, rendelkeznie kell a
szükséges tudással, és a biztonsági kockázatok (az OKF Szabályzat 4. függelékében)
felismerésének képességével. A személyes adatokat kezelő állomány tagjainak
képzéséről a területi adatfelelősnek külön gondoskodni kell.

3.

Informatikai biztonság

3.1.

Az adatok többsége elektronikus adattárolókon található, ezért kiemelt figyelmet kell
fordítani az informatikai eszközök védelmére, elhelyezésükre. Fokozott biztonsági
szintű adatállományok kezelésénél szünetmentes áramforrást kell üzembe helyezni.

3.2.

A jogosultsággal rendelkező felhasználók informatikai rendszerhez való hozzáférését
egyéni felhasználónévvel és jelszóval kell védeni. Az állomány tagjai részére, az általuk
használt számítógépen kötelező a jelszavas képernyőkímélő alkalmazása.

3.3.

Az informatikai biztonságot részletesen szabályozza a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgató 45/2014. sz. intézkedéssel kiadott Informatikai
Biztonsági Szabályzat (OKF IBSZ).

III.
A területi és helyi adatvédelem rendszeréről, egymáshoz való viszonyáról
4. A Békés MKI kijelölt adatvédelmi felelőse a helyi szint adatvédelmi feladatait magánál
tartja és az eseti, helyi ismereteket igénylő feladatok, a hagyományos feladatszabások
szabályai szerint, eseti jelleggel kerülnek a helyi szinthez.

IV.
A területi adatvédelmi felelős feladat- és hatásköre
5.

Az adatvédelmi felelős eljár a részére átruházott – és munkaköri leírásában rögzített –
adatvédelemmel összefüggő feladatkörökben, az adatkezelő szerv vezetője ugyanakkor
továbbra is felelős az adatkezelés jogszerűsége érdekében hatáskörébe tartozó
intézkedések megtételéért. A területi belső adatvédelmi felelős adatvédelmi feladatainak
gyakorlása során az őt kinevező vezető közvetlen alárendeltségébe tartozik.

6.

A területi adatvédelmi felelős:
a) segíti az adatkezelő szerv vezetőjét a katasztrófavédelemi adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok és belső normák érvényre juttatásában, figyelemmel
kíséri az adatvédelemmel összefüggő jogszabály-változásokat, előkészíti az
adatkezelő szerv vezetőjének adatvédelmi tárgyú döntéseit;
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b) kivizsgálja a területi és helyi szerv adatkezelésével összefüggésben érkező
panaszokat, kifogásokat, közreműködik, illetve segítséget nyújt az érintettek
jogainak gyakorlásában;
c) az adatkezelő szerv vezetőjének megbízásából ellenőrzi az adatkezelő szervnél,
illetve az alárendelt adatkezelő szerveknél az adatvédelmi követelmények
megtartását, az előírások megszegésének észlelése esetén felhív a jogszerű
állapot haladéktalan helyreállítására és a hiányosságokat jelzi a szerv
vezetőjének, és indokolt esetben a szerv vezetőjénél kezdeményezi a felelősség
megállapításához szükséges eljárás lefolytatását;
d) gondoskodik a területi és helyi adatkezelő szerv személyi állományának
oktatásáról, szükség szerint a helyi adatvédelmi felelősök vizsgáztatásáról;
e) elkészíti az adatkezelő szerv adatvédelmet érintő belső normáinak tervezetét,
közreműködik az adatvédelmi jogszabályok és magasabb szintű belső normák
tervezeteinek véleményezésében, jelzi a jogalkalmazás során tudomására jutott,
esetleges normamódosítást igénylő problémákat;
f) vezeti az adatkezelő szerv adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartását,
gondoskodik annak aktualizálásáról
g) a kérelem tárgyában érintett szakterület közreműködésével elkészíti az
érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó kérelmére, illetve a
közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmekre adandó válasziratokat. E
kérelmek alakulásáról kimutatást készít, és minden hónap 10. napjáig
tájékoztatja a BM OKF belső adatvédelmi felelősét a teljesített és elutasított
kérelmekről.
h) gondoskodik a területi adatkezelő szerv honlapján megjelenített Adatvédelmi
Irányelvek naprakészen tartásáról;
i) rendszeresen ellenőrzi a területi adatkezelő szerv közzétételi listáinak
naprakészségét és teljességét;
j) felügyeli az adatkezelő szerv adatszolgáltatási tevékenységét, különös
tekintettel a nemzetközi együttműködés keretében továbbítandó személyes
adatokra, felkérésre adatvédelmi szempontból állást foglal az adatok
továbbításának jogszerűségével kapcsolatban;
k) feladatának ellátása során szükség szerint együttműködik a rendszergazdával,
illetve – amennyiben van ilyen – az informatikai biztonsági felelőssel;
l) évente február 28-ig jelentésben értékeli a területi és helyi adatkezelő szerv
adatvédelmi és adatbiztonsági helyzetét;
m) végzi a NAIH felé az adatvédelmi nyilvántartásába történő bejelentésekkel
összefüggő feladatokat;
n) végzi a személyes adatok kezelése és feldolgozása kapcsán tájékoztatás iránt
benyújtott elutasított kérelmekkel, továbbá az elutasított közérdekűadatmegismerési igényekkel kapcsolatos tájékoztatást;
o) ellátja az Egységes Közadatkereső Rendszerrel valamint a Központi Jegyzékkel
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;
p) amennyiben az adatvédelmi felelős egyben jogtanácsos, a peres képviseletet
ellátja adatvédelmi tárgyú perekben, amennyiben az adatvédelmi felelős és a
jogtanácsos nem egy személy, az adatvédelmi felelős közreműködik az
adatvédelmi tárgyú perben, szakmai véleményével segíti a jogtanácsos
perképviseletét, a tárgyalásokon hallgatóságként részt vesz;
q) vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását;
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r) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a területi adatkezelő szerv Adatvédelmi
és Adatbiztonsági Szabályzata részére feladatként meghatároz.

V.
Az általános, különös és egyedi közzétételi listák tartalmáról
7.

Az elektronikus információszabadság elvének megfelelően a Békés MKI külön erre
irányuló kérelem nélkül honlapján nyilvánosságra hozza:
-

az Infotv 37. § (1) bekezdésében meghatározott általános közzétételi listában;
az Infotv 37. § (2) bekezdésében meghatározott különös közzétételi listában;
amennyiben az Infotv. 37. § (3) bekezdése alapján sor kerül ilyen
meghatározására, a közzétételre kötelezett szerv vezetője – a NAIH
véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre,
azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő
hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (a
továbbiakban: egyedi közzétételi lista).

VI.
A közzétételi listákkal kapcsolatos feladatokról, felelősségi kérdésekről, az adatfelelős
személyek kijelöléséről
8.

A listák tartalmának honlapon történő elhelyezéséről a belső adatvédelmi felelős, a
személyi állomány honlap szerkesztésében jártassággal rendelkező informatikai
végzettségű dolgozójának közreműködésével gondoskodik. A belső adatvédelmi
felelős akadályozatása esetén ezen feladatot az igazgatóság hivatalvezetője látja el.

9.

A Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza a Békés MKI közzétételi listáit és a listák
egyes részei tekintetében adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti elemek megjelölését.

10.

A közzétételi listákba feltöltött adatok helytállóságáért és naprakészségéért az
adatfelelős személy (az 1. számú függelék tartalmazza), a kapott adatok feltöltéséért az
adatközlő, a listák egyes részei feltöltöttségének ellenőrzéséért a belső adatvédelmi
felelős felel.

VII.
Nyilvántartások
11.

Az adatvédelmi incidensekről a Békés MKI adatvédelmi felelőse - az Infotv. 15.§ (1a)
bekezdésben meghatározott adattartalmú, e Szabályzat 4. számú függeléke szerinti nyilvántartást vezet.

12.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
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13.

Az elutasított kérelmekről a Békés MKI adatvédelmi felelőse - az Infotv. 30.§ (3)
bekezdésben meghatározott adattartalmú, e Szabályzat 2. számú függeléke szerinti nyilvántartást vezet.

14.

Az érintett kérelmének megtagadása esetén a tájékoztatás kiterjed a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulás lehetőségére.

15.

A Békés MKI hivatásos katasztrófavédelmi szervei által kezelt személyes adatok
továbbításáról, szervezeti egységenként az Infotv. 15.§ (2) bekezdésben meghatározott
adattartalommal, e Szabályzat 3. számú függeléke szerinti adattovábbítási nyilvántartást
kell vezetni.

