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Adóigazgatási Iroda 

 

Adatkezelési Tájékoztató 

Az Adóigazgatási Irodánál történő ügyintézéshez 

Az Adóigazgatási Iroda az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény és a 679/2016. EU rendelet (a továbbiakban: GDPR) 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) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással nyújt tájékoztatást az 

adóigazgatási eljárásban résztvevő ügyfelek számára. 

1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

 

1.1. Adóigazgatási Iroda által kezelt adatok 

 
1. Az adózók, a társhatóságok által vagy hivatalból indított eljárás során az iroda kezeli az 

ügyfelek által megadott vagy közfeladatot ellátó közigazgatási szervtől illetve közhiteles 

nyilvántartásokból elérhető személyes adatokat és a vagyontárgyakkal, vállalkozással 

kapcsolatos adatokat. 

2. A vállalkozások beruházás ösztönzési, munkahely teremtési helyi támogatásának keretében 

az iroda a jogszabályban meghatározott, a kérelem elbírálásához és szerződéskötéshez 

szükséges, a pályázó által megadott vagy közfeladatot ellátó közigazgatási szervtől illetve 

közhiteles nyilvántartásokból elérhető személyes adatokat és a vállalkozással kapcsolatos 

adatokat kezeli. 

3. Az adóigazgatási eljárásban készülhet fényképes felvétel helyszíni szemlekor. 

1.2. Adatkezelés célja 

1. Nyilvántartások vezetése. Az adóhatóság az önkormányzati adóztatással kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott feladatok ellátása céljából a fenti adatokat rögzíti, módosítja, 

javítja, tanúsítja, igazolja és törli. A kötelezően vezetendő nyilvántartások körét jogszabály 

határozza meg. 

2. Az adóhatóság az adózók, a társhatóságok megkeresésére vagy hivatalból indult eljárásban 

helyi adó, gépjárműadó, járulék és talajterhelési díj kötelezettség ügyben, továbbá kérelem, 

végrehajtási, adó és érték bizonyítvány, adóigazolás és vállalkozások támogatási 

eljárásokban jogszabályban meghatározott adóhatósági feladatok ellátása céljából használja 

az adatokat. 

 

1.3. A kezelt személyes adatok megosztása más szervezetekkel, személyekkel 
 

1. Közhatalmi feladatok végrehajtása során, jogszabályi előírás alapján osztható meg a 

személyes adat a jogszabályban megjelölt szervezetekkel. 

2. Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabály előírás alapján osztható meg személyes adat 

más személyekkel. (pl. pályázat bizottsági elbírálása) 

3. Olyan szolgáltatás igénybevétele, vagy biztosítása, amely szükségessé teszi a személyes 

adatok megosztását. (pl. banki utalás, postázás) 

  



1.4. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja]. 

 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 

költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll (Infotv. 6. § (1) bekezdés). 

 

A GDPR 6. cikk (1) c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

 

1. A kötelezően vezetendő nyilvántartásokat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 

tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, 

elszámolásának valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának 

szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg. 

2. A személyesen, elektronikus vagy postai úton benyújtható nyomtatványok kötelező 

adattartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 

nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII:31.) PM rendelet, az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény határozza 

meg. 

3. Az elektronikus ügyintézés regisztrációjához szükséges meghatalmazás kötelező adatainak 

körét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló  

2013. évi V. törvényben szabályozza. 

 

1.5. A személyes adatok védelme 

Az adózókat nyilvántartó számítógépes rendszer zárt, tűzfallal és belépési védelemmel ellátott rendszer. 

A személyes adatok kezelésére, továbbítására a jogszabályban meghatározottak szerint és az előírt 

kommunikációs csatornán keresztül kerül sor. Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb 

körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az ügyintézés lebonyolítása céljából és a szükséges 

mértékben kezeli. 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért 

megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén 

módosítja. 

 

1.6. Személyes adatok tárolásának időtartama 

A személyes adatok a cél eléréséig szerepelnek a nyilvántartásban. A cél a személyes adatok az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési 

helyi támogatásának programjáról szóló 22/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet szerinti elévülési 

időn belüli elérhetősége. Az elévült adatok törlésre kerülnek. 

Az adózók személyes adatait a hatályos adatvédelmi szabályok, a GDPR előírásai szerint kezeli az 

Önkormányzati Adóhatóság. 

  



1.7. Adatkezelő és adatfeldolgozó neve 
 

 Adatkezelő: Jászberényi Polgármesteri Hivatal 

Cím: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18. 

Tel: 36/57/505 700 

E-mail: phjb@jaszbereny.hu 

 Adatfeldolgozó: az Adatkezelő ezen ügycsoport tekintetében Adatfeldolgozót nem vesz 

igénybe. 

 Belső adatvédelmi felelős: Ballagó Bernadett 

Elérhetősége: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

Tel: 36/57/505 791 

E-mail: ballago.bernadett@jaszbereny.hu 

 Adatvédelmi tisztviselő: Bíró Gergely IT Secure Kft., CISA  

Elérhetősége: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 

Tel:36/1/799 1212 

E-mail: dpo@itsecure.hu 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H  

Tel: 36/1/391 1400 

 

2. Általános tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról 
 

2.1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog 
 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk személyes adatai vonatkozásában arról, hogy: 

1. az adatkezelés folyamatban van-e 

2. milyen adatkezelési cél miatt 

3. milyen személyes adatokat, 

4. milyen jogalapon, 

5. milyen forrásból, 

6. mennyi ideig kezelve, 

7. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

8. kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, a jogokról és a 

jogorvoslati lehetőségekről. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem személyes 

benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött e-mail 

formájában. A 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. 

 

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa megadott 

elérhetőségen keresztül értesíti.  

 

2.2. A helyesbítéshez való jog 
 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy 

az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail 

címét). Az Adatkezelő a kérelemben foglaltak alapján legfeljebb 25 napon belül az adatait helyesbíti, 

amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 
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Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem személyes 

benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött e-mail 

formájában. 

 

2.3. A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 

 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.7 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül – a kötelező 

adatkezelések kivételével -, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. 

Amennyiben az adatok kezelésére további kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet 

megvizsgálja és 25 napon belül döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az 

Adatkezelő az Ön kérésére  törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

 

1. az adatkezelés már nem szükséges 

2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

4. személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem személyes 

benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött e-mail 

formájában. 

 

2.4. A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.7 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy 

a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy 

gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett 

hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. 

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes 

adatot, ezt követően törli az adatokat. 

 

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

teljesül: 

 

1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 

2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését, 

3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő 

magánérdekből, 

4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

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

érdekeivel szemben. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem személyes 

benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött e-mail 

formájában. 



2.5. Adathordozhatósághoz való jog 
 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha: 

 

1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, 

2. automatizált módon történik. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem személyes 

benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött e-mail 

formájában. 

 

2.6. A tiltakozáshoz való jog 
 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.7 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön 

személyes adatait nem kezelheti tovább kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy 

az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik. 

 

Tájékozatom, hogy a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés 

- közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához vagy 

- az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

 

Fentieket azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak 

előzetes személyazonosítást követően, személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolat 

megfelelő igazolása után tudjuk biztosítani. Ez történhet személyes megjelenés és a kérelem 

személyes benyújtása formájában, vagy AVDH bélyegzővel ellátott, digitális aláírással megküldött 

e-mail formájában. 

 

3. Jogorvoslati lehetőségek 

 

3.1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. 

alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a tájékoztató 1.7 pontjában 

megadott elérhetőségen, ha 

 

1. az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, 

helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a törléshez 

való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét 

elutasítja, valamint 

2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 

személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

előírásokat. 

 



3.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő 

a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

 

 

A tájékoztatót készítette: Bódisné Görbe Krisztina 

Adóigazgatási Iroda vezetője 


