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A tájékoztató hatályos 2020.12.18-tól. 

 

Az ügy rövid leírása: 

Jelen inNOVA űrlap segítségével bármely természetes személy jogosult arra, hogy érintettként 

– az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott adatkezelő szerv által kezelt – 

személyes adatai kapcsán tájékoztatást kérjen, illetve az adatkezelő szerv által róla kezelt 

személyes adatainak helyesbítését kérje. 

Amennyiben az érintett eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatást az adatkezelő az igénylő 

tárhelyére (Ügyfélkapu) kézbesíti a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül. A közérthető formában elkészített írásbeli tájékoztatás az 

érintett kérelmére kiterjed: 

a) az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adataira,  

b) azok forrására,  

c) az adatkezelés céljára,  

d) jogalapjára,  

e) időtartamára,  

f) az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, 

g)  az adatokat esetlegesen érintő adatvédelmi incidens körülményeire, hatásaira és az 

elhárítására megtett intézkedésekre, továbbá  

h)  az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjára és 

címzettjére. 

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő megtagadhatja, de ebben az esetben írásban közli az 

érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került 

sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről. 

Ha az adatkezelő szerv által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 

megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll – jelen inNOVA segítségével azt az 



 

2 

 

érintett hitelt érdemlően igazolni tudja – a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az 

adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 

meg egyértelműen. Az adatkezelő a helyesbítésről, a megjelölésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ki jogosult az eljárásra? 

Az eljárás megindítására bármely természetes személy jogosult, akinek személyes adatát a 

Rendőrség kezeli, és személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudta (ez az űrlap 

megküldésével automatikusan megtörténik). 

Milyen adatokat kell megadni? 

- a kérelmező azonosító adatai (inNOVA űrlap benyújtásakor automatikusan 

megküldésre kerül az adatkezelő szerv részére a kérelmező családi és utóneve; születési 

családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve); 

- miről és mely időszakra vonatkozóan kér tájékoztatást. 

Milyen iratok szükségesek? 

Külön iratot a kérelemhez csatolni nem szükséges. 

Milyen költsége van az eljárásnak? 

A személyes adat kezelése iránti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 

azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

Személyes adat helyesbítésére vonatkozó kérelemnél költségtérítés nem állapítható meg. 

Hol intézhető el? 

Jelen űrlap segítségével a személyes adatot kezelő általános rendőrségi feladatot ellátó szervnél. 

Ügyintézés határideje: 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül megadni a tájékoztatást. 

Jogorvoslati lehetőség: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben 

fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

Amennyiben még nem indult bírósági eljárás az ügyben, akkor az érintett a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll. 

Mi alapján adható ki a személyes adat? 

Személyes adat kizárólag azonosított természetes személy részére, erre irányuló kérelme 

alapján adható ki. 
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Ki adhatja meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást? 

Az adatkezelő szerv vezetője, vagy az általa erre szervezeti és működési szabályzatban, vagy 

ügyrendben felhatalmozott személy. 

Fontosabb fogalmak: 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

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. 

Vonatkozó jogszabályok: 

o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

 


