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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ IGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

Tisztelt Érintett!  

 

Az Igazgatási és Hatósági Főosztály az Ön személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – jogszabály által előírt feladatkörének ellátása során az alábbiak szerint használja 

fel:  

 

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Elektronikus levélcím: info@zuglo.hu 

Adatkezelő képviselője: dr. Tiba Zsolt jegyző 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő:  

Név: dr. Drávai Bernadett 

Cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Elektronikus levélcím: adatvedelem@zuglo.hu; dravai@zuglo.hu 

 

3. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja: A GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

 

 kezelt adatok köre vonatkozó jogszabály, hatáskör, illetékesség érintett 

 

 

 

Hagyatéki eljárás 

 az öröklésben 

érdekelt  

 természetes személy neve 

 anyja neve 

 születési helye és ideje 

vonatkozó jogszabály:  

 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 116-

118.§ 

 

 öröklésben 

érdekelt 

 képviselő 

 végakarat őrzője 

 közreműködő 

mailto:adatvedelem@zuglo.hu
mailto:dravai@zuglo.hu
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 lakóhelye és tartózkodási 

helye, 

 az általa önként közölt sürgős 

elérhetősége (telefon, fax, e-

mail), 

 az eljárásban való 

érdekeltségét megalapozó ok 

(végintézkedésen, 

hozzátartozói kapcsolaton 

vagy egyéb jogviszonyon 

alapul), 

 a törvényes képviselő 

meghatározott adata 

(természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhelye és tartózkodási 

helye, az általa önként közölt 

sürgős elérhetősége (telefon, 

fax, e-mail), ha az öröklésben 

érdekelt méhmagzat, kiskorú, 

cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt álló, 

ismeretlen helyen levő, vagy 

ügyeinek vitelében 

akadályozott személy. 

 A jegyző a hagyatéki 

eljárás lefolytatása céljából a 

hagyatéki eljárásban érdekelt 

jogalany képviselőjének (ha 

képviseleti jogosultságát 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000038.tv 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000038.tv
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igazolta)  

 nevét, címét és az általa 

önként közölt sürgős 

elérhetőségét (telefon, fax, 

e-mail) kezelheti. 

 A jegyző a hagyatéki 

eljárás lefolytatása céljából a 

hagyatéki eljárásban 

közreműködő alábbi 

személyes adatait kezelheti: 

 természetes 

személyazonosító adatai, 

 lakóhelye és tartózkodási 

helye, 

 az általa önként közölt sürgős 

elérhetősége (telefon, fax, e-

mail)  

 A jegyző a hagyatéki 

eljárás lefolytatása céljából az 

örökhagyó írásban tett 

végintézkedését őrzőjének 

vagy szóbeli végrendeletéről 

tudomással bíró személynek, 

illetve (ha gondnokság alatt 

állt) gondnokának alábbi 

személyes adatait kezelheti: 

 a természetes személy neve, 

anyja neve, születési helye és 

ideje 

 lakóhelye és tartózkodási 
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helye, 

 az általa önként közölt sürgős 

elérhetősége (telefon, fax, e-

mail) 

 

 

 

Közterület használati 

engedély 

 

Filmforgatási 

engedély 

 

 

 természetes személy neve 

  születési helye, ideje  

 anyja neve,  

 lakóhelye  

 gépjármű rendszáma,  

 adóazonosító jele  

 telefonszáma, email címe  

 őstermelői igazolvány száma 

vonatkozó jogszabály:  

 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 

15/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja, 4. § (1) bekezdés b) 

pontja, 4. § (2) bekezdése 

 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv 

 Budapest Főváros XIV. kerület Képviselő 

testületének 22/2020 (VI. 9.) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 

tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 26. § (2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 27. § (1) bekezdése 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 27. § (1) bekezdése 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület bekezdés, 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező 

Birtokvédelmi eljárás  természetes személy 

kérelmező neve, lakóhelye 

 A jegyzői hatáskörébe tartozó 

birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv
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 természetes személy 

ellenérdekű fél neve, lakóhelye 

 tanú neve, lakóhelye, anyja 

neve, születési helye és ideje 

 a felek által a bizonyítékokban 

megosztott személyes adat (pl. 

fotó, egyéb irat, hangfelvétel) 

(II.16.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdés, 18.§, 

15. § (3) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500017.KOR 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.   

törvény 5:8 § 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 

 

 

kérelmező  

ellenérdekű fél 

tanú 

szakértő 

Társasházak 

törvényességi 

felügyelete 

 természetes személy neve 

 anyja neve 

 születési helye és ideje 

 lakóhelye 

 közös képviselő neve, 

lakóhelye 

 A jegyző társasházak feletti törvényességi 

felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. 

(VI.25.) Korm. Rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500155.kor 

 

bejelentő 

közös képviselő 

környezetvédelmi 

hatósági eljárás 

hulladékgazdálkodás 

rendjének 

megsértése 

 

közterület 

használatára 

vonatkozó 

jogszabályok 

megsértése 

 

zajhatárérték 

megállapítása 

 

 

 

 természetes személy neve 

 születési helye, ideje 

 anyja neve 

 lakóhelye 

 személyi igazolvány száma 

 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 

15/2018. (VI. 18.) rendelet 

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdés i) pontja és a 11. § (4) bekezdése  

 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

kormányrendelet 4. § (1) bekezdése  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 27.§ 

 

 

eljárás alá vont személy 

bejelentő 

kérelmező 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500017.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500155.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv
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hatáskör és 

illetékesség hiánya 

miatti áttétel esetén 

 Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 

zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 52/2008. 

(XII. 19.) önkormányzati rendelete 

 

 

 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kr.) 1. § (2) bekezdés h) pontja és a Kr. 3. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján  

 

 

 

 

ipari és 

kereskedelmi 

hatósági ügyek 

 

szálláshelyek 

nyilvántartásba 

vétele 

 

 

 

 

 természetes személy neve 

  születési helye, ideje 

 anyja neve  

 lakóhelye,  

 adóazonosító jele 

 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 

15/2018. (VI. 18.) rendelet 

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  

2. § a) és b) pontja 

 A telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013 (II. 27.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) és (2) bekezdése 

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) 

bekezdése 

 

 

 

kérelmező 

eljárás alá vont személy 

bejelentő 
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 A földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet - 2. 5.§ (1) f) pontja 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény 

 

fakivágás 

engedélyezése 

magán ingatlanon  

 

 

fakivágás 

engedélyezése 

közterületen 

 

 

fa gallyazása, 

metszése 

 

 

 

 

parlagfű elleni 

védekezés 

 

 

 

 

gondozatlan 

 természetes személy neve 

 lakóhelye 

 telefonszáma a helyszíni szemle 

egyeztetése céljából 

 

 

 természetes személy neve 

 lakóhelye 

 telefonszáma a helyszíni szemle 

egyeztetése céljából 

 

 természetes személy neve 

 lakóhelye 

 telefonszáma a helyszíni szemle 

egyeztetése céljából 

 

 

 természetes személy neve 

 lakóhelye 

 telefonszáma a helyszíni szemle 

egyeztetése céljából 

 email cím, amennyiben emailben 

érkezik a bejelentés 

 

 természetes személy neve 

 lakóhelye 

 A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 

pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) Önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

 A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 

30.) Korm. rendelet 

 

 

 

 A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 

30.) Korm. rendelet,  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény  

 

 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény,  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

 

 

 

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI. 

kérelmező 

 

 

 

 

 

kérelmező 

 

 

 

 

kérelmező 

 

 

 

 

eljárás alá vont személy 

bejelentő 

 

 

 

 

eljárás alá vont személy 

bejelentő 
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terület  telefonszáma a helyszíni szemle 

egyeztetése céljából 

 email cím, amennyiben emailben 

érkezik a bejelentés 

18.) önkormányzati rendelet,  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 

 

 

 

 

 továbbított adat adattovábbítás célja adattovábbítás címzettje 

hagyatéki eljárás A hagyatéki eljárás során kezelt adatok 

hagyatéki leltár 

 

 

hagyatéki eljárás lefolytatása a 

közjegyző előtt 

 

 

hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező 

közjegyző részére 

 

közterület használati 

engedély 

 

filmforgatási 

engedély 

hatósági szerződésben szereplő adatok 

 

 

 

a filmforgatási engedélyben szereplő adatok 

számla kibocsátása céljából 

 

 

 

filmforgatási engedély 

megadása céljából 

Zuglói Közbiztonsági 

Nonprofit Kft. 

 

 

Nemzeti Filmintézet 

környezetvédelmi 

hatósági eljárás 

hulladékgazdálkodás 

rendjének 

megsértése 

 

közterület 

használatára 

vonatkozó 

jogszabályok 

megsértése 

 

 

A bejelentésben szereplő, és a hatósági eljárás során kezelt 

adatok 

 

 

helyszíni ellenőrzés lefolytatása 

céljából 

 

 

Zuglói Önkormányzati 

Rendészet 

 

hatáskör és illetékesség 

hiánya esetén a hatáskörrel 

és illetékességgel 

rendelkező hatóság részére 
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zajhatárérték 

megállapítása 

 

birtokvédelmi eljárás a kérelmező beadványában szereplő adatok Az eljárás megindításául 

szolgáló tények, bizonyítékok, 

nyilatkozatok megismerése 

céljából 

ellenérdekű fél, akivel 

szemben az eljárás 

megindult 

 

ipari és kereskedelmi 

hatósági ügy 

a kiállított igazolás külön engedélyhez kötött 

termék árusításáról szóló 

tájékoztatás céljából 

Gödöllői Járási Hivatal 

6.    

 

7.    

 

8. 

a)   

 

 

9.    

 

4. Az adatkezelés időtartama:  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM rendeletben meghatározott ideig őrzi meg az Adatkezelő 

az iratokat és az abban szereplő adatokat az alábbiak szerint: 

 hagyatéki ügyek: nem selejtezhető, határidő nélkül az önkormányzat irattárában marad 

 közterület használati megállapodás:5 évig 

 birtokvédelmi ügyek: 5 évig 

 hulladék gazdálkodás rendjének megsértése:5 évig 

 Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei: 10 évig 

 Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása: nem selejtezhető, határidő nélkül az önkormányzat irattárában marad 

 Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának  

bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és 

annak jogkövetkezményei:10 évig 
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 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása: 10 évig 

 Vásárlói panasz: 2 évig 

 Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás: 5 évig 

 Társasházak törvényességi felügyelete: 10 évig 

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés:  

 

A szervezeti egység által kezelt adatokhoz az adott szervezeti egység azon munkatársai férnek hozzá, akiknek feladatkörébe tartozik az adott 

ügytípushoz tartozó eljárás lefolytatása. Az adatokhoz a szervezeti egység vezetői is hozzáférnek. 

Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjeinek feladata és felelőssége a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében a szükséges 

szervezési, technikai intézkedések megtétele.  

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga:  

 

A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján: 

6.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 

adatkezelőtől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) 

mennyi ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 

adatait.  Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell. 

6.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

6.3. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, 

kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy 

véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 

6.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés 

jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a 

személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az 

adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés 

lefolytatásáig tart. 
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6.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

adatkezelő személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen 

üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné. 

6.6. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő 

székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti. 

Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

7. Jogorvoslat joga 

 

Az érintett a jogai megsértése esetén: 

a) Panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Magyarország felügyeleti hatósága), amelynek 

elérhetősége:  

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

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

Telefon: +36 (1) 391-1400  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

web oldala: https://www.naih.hu 

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 

b) Emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is. 

c) A 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) vonatkozó rendelkezései alapján joga van peres eljárást is kezdeményezni. 
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