
Adatvédelmi tájékoztató bírósági ülnökökkel kapcsolatban kezelt személyes 

adatokról  

  

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által bírósági ülnökökkel és megválasztásukkal 

kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.   

Jelen tájékoztató 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) szóló az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  

 1.  Adatkezelő adatai   

Adatkezelő:   Budaörs Város Önkormányzata  

Képviseli:   Wittinghoff Tamás polgármester  

Cím:   2040 Budaörs, Szabadság út 134.  

Honlap:   www.budaors.hu 

E-mail:   polgarmester@budaors.hu  

2.   Adatvédelmi tisztviselő:  

ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft.  

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 11. 

Levelezési cím: 1012 Budapest, Logodi u. 54. 

Telefonszám: +36 (1) 799 1212 

E-mail cím: dpo@itsecure.hu 

  

 3.  Az adatkezelés jogalapja: 

3.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatok kezelése az Adatkezelő közérdekű 

vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges, figyelemmel az alábbiakra:  

3.1.1. Az adatkezelés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

(a továbbiakban: Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerinti bírósági ülnökválasztás érdekében 

történik, figyelemmel a Bjt. 212-215. §-ainak, és a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi 

XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének rendelkezéseire.   

3.1.2. Az adatkezelés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

(a továbbiakban: Bjt.) 218-220. §-ai szerinti bírósági ülnökökkel kapcsolatos feladatok 

ellátása érdekében történik.   

 4.  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás: 

4.1. A személyes adatok kezelésével érintettek (a továbbiakban: Érintett) körét, a kezelt személyes 

adatok körét, az adatkezelés célját a tájékoztató melléklete tartalmazza.   

4.2.  A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:  

- Adatkezelő a személyes adatokat az Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint az 

ügyiratban, papír alapon, valamint az iratkezelő rendszerben elektronikusan kezeli.  

- Adatkezelő a képviselő-testületi határozatokról elektronikus nyilvántartást vezet.   

http://www.budaors.hu/


- Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerül – az ügy jellegétől függően - a név, 

lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési hely, 

idő, anyja neve.  

- A megválasztott ülnökökről névjegyzék készül, valamint megbízólevél kerül kiállításra.  

4.3. A bírósági ülnökökkel kapcsolatos feladatok ellátásában a Budaörsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) közreműködik, a személyes adatokat a Hivatal munkatársai feladataik 

ellátásával összefüggésben kezelik.  

4.4. A bírósági ülnökökkel összefüggésben a személyes adatokat a képviselő-testület az 

ülnökökkel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében kezeli.  

4.5. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.  

4.6. A személyes adatok forrása a jelölő személy/szervezet, vagy a jelölt/ülnök.  

  

 5.  Adattovábbítás:   

A Budaörsi Polgármesteri Hivatalban használt iratkezelő rendszer üzemeltetéséért, fejlesztéséért és 

karbantartásáért felelős 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., kapcsolati adatok: 

www.4ig.hu, e-mail: info@4ig.hu) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli a szükséges 

adatokat.  

A megválasztott ülnökök névjegyzékén, az elfogadó nyilatkozatokon, valamint a megbízóleveleken 

található személyes adatok átadásra kerülnek az illetékes járásbíróság részére, az ülnöki feladatok 

bíróság általi szervezése érdekében.   

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon 

közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes 

adatot az Adatkezelőtől – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra.  

  

 6.  Az adatkezelés időtartama:  

A bírósági ülnökökkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a hatályos Iratkezelési szabályzat alapján 

az irattári tervben, valamint a Bjt. 214. § (4) bekezdésben, továbbá a 219. § (6) bekezdésben 

meghatározott időtartamig kezeli.   

 

 7.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást 

kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, 

milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő 

meghatározásának szempontjai.  

7.2. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.   

7.3. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül indokolt esetben törölje, ha a személyes adatokra 

már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; ha a személyes adatokat 

jogellenesen kezelték; ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; illetve ha a személyes adatok gyűjtésére 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.    

http://www.4ig.hu/


7. 4. Adatkezelő Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az 

intézkedés elmaradásának indokáról a Érintettet legkésőbb 30 napon belül értesíti. Érintett kérelmét 

elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő részére. Amennyiben az Érintett szóbeli 

tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott 

munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére 

rendelkezésre állnak.  

 

8.  Adatbiztonság:   

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és 

technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának 

védelmét. Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi feltételek megteremtésével 

gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan 

hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. gondoskodik a személyes adatok 

biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai helyiségben tárolja, az informatikai 

rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű 

hozzáférésre korlátozza).  

  

9.  Jogorvoslat: 

Amennyiben Érintettet személyes adatainak kezelése során valamely sérelem érte, az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

Panasztételhez való jog: amennyiben Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk 

Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, 

email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben Érintett megítélése szerint személyes adatainak nem 

megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, 

melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye 

vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e 

be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Budapest Környéki 

Törvényszék rendelkezik illetékességgel.   

 

 

Budaörs, 2023. március 20.  
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Melléklet 

 

A bírósági ülnökök választásával összefüggésben kezelt személyes adatok   

                 

Ssz. Érintett Az Érintettről kezelt személyes adat Az adatkezelés célja 

1. 
Ülnököt jelölő szervezet 

képviselője 
Név, aláírás 

Jelölési jogosultság megállapítása (Bjt. 213. § (2) bek.) 

Azonosítás 

Kapcsolattartás 

Jelölési jogosultság megállapítása 

2.   Ülnökjelölt  

Név, születési hely, anyja neve  Azonosítás  

Születési idő, állampolgárság  
Azonosítás, jelölhetőséghez szükséges életkor, állampolgársági feltétel 

megállapítása (Bjt. 212. § (1) bek.)   

Telefonszám, e-mail cím, lakcím  Kapcsolattartás  

Iskolai végzettség, szakképzettség, foglalkozás, 

munkahely neve  
Képzettségre vonatkozó feltétel teljesülésének megállapítása (Bjt. 213. § 

(2) bek. és Be. 690. § (5) bek).  

Egy hónapra járó távolléti díj összege  Ülnököt megillető javadalmazás megállapítása (Bjt. 221. §)  

Büntetlen előéletre, cselekvőképességre, 

közügyektől való eltiltásra vonatkozó adat  
Jelölhetőséghez szükség feltételek teljesülésének megállapítása (Bjt. 212. 

§ (1) bek., 214. § (2) bek.)  

Összeférhetetlenségi ok kizárásának 

megállapításához szükséges személyes adat  
Jelölhetőséghez szükség feltételek teljesülésének megállapítása (Bjt. 212. 

§ (4) bek., 41.§ és 42. § (1)-(3) bek.)  

Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

iskolai végzettség, szakképzettség, foglalkozás, 

munkahely neve és címe, egy hónapra járó távolléti 

díj összege, aláírás  

Jelölés elfogadásáról történő nyilatkozat beszerzése és kezelése (Bjt. 214. 

§ (1) bek.  

 

  

  

  


