
Tájékoztató 

Gyál Város Önkormányzatának nyilvános képviselő-testületi-, és bizottsági üléseivel, 

valamint közmeghallgatásaival összefüggő személyes adatkezelésekre vonatkozóan 

Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (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, 

általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

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

tájékoztatja. 

Az Önkormányzat elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan kezeli, biztosítja 

a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülését, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.  

I. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége 

Az adatkezelő neve: Gyál Város Önkormányzata, illetve Képviselő-testülete* 

Képviseli: Pápai Mihály, polgármester 

Elérhetőség: 

Postai cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

E-mail cím: onkormanyzat@gyal.hu 

Telefonszám: 29/540-930 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Szlifka-Ágoston Zita 

Elérhetősége: adatvedelem@gyal.hu; 29/540-966 

Az adatkezelő a képviselő-testület azon szerve (például polgármester, a képviselő-testület bizottságai vagy a 

polgármesteri hivatal), aki a jogalkotó szerint a kötelezően ellátandó önkormányzati vagy államigazgatási feladat- 

és hatáskör címzettje (NAIH/2017/5364/2/V). 

II. Fogalmak 

A fogalmak meghatározása a GDPR alapján történik. Amikor jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről 

rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni. 

Az érintett személye: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 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. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, 

hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes 

adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;  

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely az 

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

III. A kezelt személyes adatok köre 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján a 

képviselő-testület ülései nyilvánosak, csak az Mötv.-ben meghatározott esetben lehet zárt ülést tartani. A 
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nyilvánosság a képviselő-testület ülésein való részvételt, és az arról készült jegyzőkönyv adatainak 

megismerésének lehetőségét jelenti.  

A képviselő-testület nyilvános és zárt ülésen végzett tevékenysége során biztosítja a közérdekű adatok 

nyilvánosságát, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesítését.  

A közmeghallgatás nyilvánossága a nyilvános képviselő-testületi üléssel azonos megítélés alá esik. A nyilvános 

önkormányzati-, illetve képviselő-testületi működésbe beletartozik a nyilvános ülésekről történő kép- és 

hangfelvétel készítésének joga is, valamint az, hogy a kép- és hangfelvétel készítését a nyilvános képviselő-

testületi-, illetve bizottsági üléseken résztvevő személyek eltűrni kötelesek. 

Az Önkormányzat az írásos előterjesztések, döntések és jegyzőkönyvek esetében az azokban szereplő személyes 

adatok védelmét biztosítja.  

A képviselő-testületi és bizottsági ülések nyilvánosságát korlátozó esetek közé tartoznak az önkormányzat 

képviselő-testületéhez telepített, illetve annak bizottságához delegált azon egyedi önkormányzati hatósági ügyek, 

melyek elbírálása, tárgyalása során a döntéshozó szerv különleges (szociális és vagyoni helyzetre, egészségi 

állapotra vonatkozó) személyes adatokat is kezel. 

Nyilvános üléseken készült hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés 

A nyilvános képviselő-testületi üléseken hangfelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók 

lehetnek a felvételen szereplő személyek. 

Zárt ülés tartására vonatkozó szabályozás 

Az Adatkezelő úgy gondoskodik a zárt ülésen hozott döntések megismerhetőségéről, hogy eközben személyes 

adatok nem kerülnek nyilvánosságra. 

Adatkezelési 

folyamat 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt személyes adatok köre 

Képviselő-

testületi és 

bizottsági ülés 
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előkészítése, 

nyilvánosság 
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dokumentálása, 
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Mötv. 46. § és 52. § 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bek. e) pont1) 

A testületi ülésen részt vevőkről (érintettek) 

készült kép és hangfelvételek, egyéb 

személyes adatok (pl. lakcím, név, jövedelmi 

és tulajdoni adatok, egészségügyi adatok). 

Közmeghallgatás javaslatra, kérdésre 

történő válaszadás, 

kapcsolattartás, 

közmeghallgatás 

nyilvánosságának 

biztosítása 

Mötv. 54. §, 

Az érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

bek. e) pont) 

az ülésen személyes jelenlét útján részt vevő 

érintett személyek képmása, közvetítésen és 

felvételen hallható hangja, javaslatot 

benyújtók, kérdést feltevők neve, email és 

postai címe, beérkező dokumentumban a 

benyújtó által megadott egyéb személyes adat  

Az Adatkezelő felé kérelmet benyújtók a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltakat tudomásul véve önkéntesen járulnak hozzá a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatok 

képviselők és bizottsági tagok általi megismerhetőségéhez. 

A nyilvános üléseken történő részvétellel az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni kell. A képviselő-

testületi-, bizottsági ülések és közmeghallgatás meghirdetésénél előzetesen is megtekinthető az Adatkezelő 

Adatkezelési tájékoztatója. Az abban foglalt tájékoztatást tudomásul véve, önkéntesen járul hozzá az üléseken 

résztvevő személy, hogy az üléseken kép, illetve hangfelvétel készülhet róla. 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XII.01.) ör. 44. § (4)-(5) bek. alapján a választópolgárok ügyfélfogadási időben a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal kijelölt irodájában – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztéseibe és 

üléseinek jegyzőkönyveibe. 

 

 

 
1 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges 



IV. Az adatok továbbítása 

Az érintettek személyes adatai azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem kerülnek 

átadásra, harmadik félnek kizárólag abban az esetben kerül továbbításra, ha az indokolt és érintett ehhez előzetesen 

hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: 

rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére, a megkeresés céljából szükséges adatokat köteles az 

Adatkezelő átadni.  

Az ülésekről készült jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pest Megyei 

Kormányhivatal részére megküldésre kerül. 

A jegyzőkönyvek az Adatkezelő honlapján a személyes adatok védelmének biztosításával megjelenítésre kerülnek. 

V. Adatkezelés időtartama 

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve elektronikus médiatartalom esetén az adott tartalomnak a 

megjelenítő médiafelületről történő törléséig. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a rögzített 

felvételeken az érintettet beazonosíthatatlanná tesszük, de a felvételeket nem töröljük.  

Az Adatkezelő az ülésekről készült iratokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 

szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Melléklet Általános Rész, U) Önkormányzati és Átalános Igazgatási Ügyek 

című fejezetének U.1. Képviselő-testület iratai alcím U101-U111. sor szerint 15 évig őrzi és ezt követően küldi 

meg a Magyar Nemzeti Levéltárnak. 

VI. Az adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok biztonsága érekében megtesz minden olyan technikai és szervezési 

intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a 

jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. 

VII. Az érintett jogai 

Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik: 

1. Hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az  Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e. 

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon: 

- az adatkezelés céljáról, 

- az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról, 

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá 

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.  

A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 

díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolásért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. 

3. A törléshez való jog 

Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha 

- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Adatkezelő gyűjtötte vagy 

más módon kezelte, vagy 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy 

- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

 

 

 

 



4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé 

teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát) 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását, vagy 

- az Adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival 

szemben). 

5. Hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az 

Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről. 

VIII. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel 

ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze nekünk fenti elérhetőségeinken. 

Az érintett bármilyen, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, kérelemmel, panasszal 

az Adatkezelőhöz fordulhat az onkormanyzat@gyal.hu e-mail címen vagy postai úton, illetve személyesen az 

Adatkezelő székhelyén (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 

Az Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban vagy az érintett által választott 

kapcsolattartási formában (pl. elektronikus levélben) tájékoztatást ad az érintett részére. Ha az Adatkezelő nem 

tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az érintetti jogok 

gyakorlása díjmentes, viszont, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

Az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő kérdésével forduljon hozzánk bizalommal. Továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) is fordulhat arra hivatkozással, hogy a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11. 

Telefonszám: 06-1-391-1400 

Honlap: www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására – a honlapján 

történő értesítés mellett –, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenység, az arra 

alkalmazott technológia megváltozása esetén. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt 

személyes adatokat is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk az érintetteket. 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben az Infotv. 

szabályai irányadók. 

Gyál, „időbélyegző szerint” 

 

Rozgonyi Erik     Pápai Mihály 

            címzetes főjegyző     polgármester 
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