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Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlési Őrség ügyeleti szolgálatához beérkező hívások rögzítésével
megvalósuló adatkezelési tevékenységről
Bevezetés
Az Országgyűlési Őrség ezúton tájékoztatja az ügyeleti szolgálatához a 36-1-441-47-01–es
telefonszámra beérkezett hívások rögzítésével megvalósuló adatkezelési tevékenységével
érintett természetes személyeket az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, a kezelt személyes adatok
köréről és idejéről, az adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek
jogai gyakorlásáról, jogérvényesítési lehetőségeiről.
Az adatkezelési tájékoztató célja az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet]
13. cikkében foglalt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Adatvédelmi tisztviselő:

Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség)
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
info@orszaggyulesiorseg.hu
+36-(1)-441-47-91
+36-(1)-441-47-47,
dr. Ambrus Eszter (adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu)

2. Az adatkezelés jogalapja
A hívások rögzítésével megvalósuló adatkezelés jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet
[(EU) 2016/679 rendelet] 6. cikk (1) bekezdés e) pontja jelenti, az adatkezelés közérdekű, vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelés jogalapját az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ogytv.) 137. § (6) bekezdése* határozza meg.
*Ogytv. 137. § (6) bekezdése:
„Az Országgyűlési Őrség az ügyeleti szolgálatához beérkezett hívásokat az elsődleges
intézkedések foganatosításának biztosítása érdekében rögzíti.”
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3. Az adatkezelések célja
A hívások rögzítésével megvalósuló adatkezelés célja az Ogytv. 125. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatok szakszerű és hatékony ellátásának támogatása, a hívásokhoz
kapcsolódó elsődleges intézkedések foganatosításának biztosítása.
4. A kezelt személyes adatok** köre
Az Országgyűlési Őrség az ügyeleti szolgálatához érkező hívások rögzítésével megvalósuló
adatkezelési tevékenység során az érintett természetes személyek hangját és a beszélgetésben
elhangzó egyéb, a bejelentőt azonosító személyes adatokat (családi és utónév, születési családi
és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság,
lakcím, értesítési cím, telefonszám), illetve az eseményt azonosító, esetenként személyes
adatokat is tartalmazó bejelentéseket rögzíti.
**Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679 rendelet] 4. cikk 1. pont:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („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.
5. Az adatkezelés időtartama
A rögzített felvételt az Ogytv. 137. § (12) bekezdése alapján – az Ogytv. 137. § (11)
bekezdésében*** foglalt eljárásokban, illetve egyéb ott meghatározott cél érdekében történő
felhasználás kivételével – a rögzítést követő harminc nap elteltével törölni kell.
Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, az Ogytv. 137. § (13)
bekezdése**** alapján kérheti a felvételek megőrzési idejének meghosszabbítását.
*** Az Ogytv. 137. § (11) bekezdése:
„A (6) bekezdés alapján készített hangfelvétel, illetve az abban szereplő személyes adat a
hívással elkövetett, vagy a hívás során említett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult
büntető- vagy szabálysértési eljárás során, vagy a hívást követő intézkedés jogszerűségének
közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak
gyakorlása érdekében a megkereső, illetve adatszolgáltatást kérő, az eljárásra feladat- és
hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság vagy más
közigazgatási hatósági eljárást lefolytató szerv, továbbá az érintett személy részére
továbbítható.”
****Az Ogytv. 137. § (13) bekezdése:
„Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított
harminc napon belül - a jog vagy jogos érdek valószínűsítésével - kérheti, hogy a (7)-(11)
bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében
az adatot annak kezelője a (12) bekezdés szerinti határidőben ne törölje. Bíróság vagy más
hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem
beérkezésétől számított harminc napon belül nem kerül sor a megkeresésre, a rögzített felvételt
törölni kell.”
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6. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
Az Országgyűlési Őrség a hívások rögzítésével készített hangfelvételeket, illetve az abban
szereplő személyes adatokat – az Ogytv. 137. § (8) bekezdésében fogalt felhatalmazás alapján
– büntetőeljárás, szabálysértési eljárás kezdeményezése, vagy az országgyűlési őr intézkedése
jogszerűségének közigazgatási hatósági eljárásban történő vizsgálata céljából használja fel.
A hangfelvételek az Ogytv. 137. § (11) bekezdése*** alapján továbbíthatók a feladat- és
hatáskörrel rendelkező szervek részére.
7. Adatbiztonsági intézkedések
Az Országgyűlési Őrség a hangfelvételek és az egyéb személyes adatok kezelése során
megteszi az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket,
hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének
körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
A rögzített hangfelvételek tárolása az Országgyűlés Hivatala, mint adatfeldolgozó szerverén
történik. Az Országgyűlés Hivatala az Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt
megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintettek által
megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy a jogosulatlan
megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat. Az Országgyűlési
Őrség és az Országgyűlés Hivatala közötti, az adatkezeléssel kapcsolatos jogkörök a Felek
közötti adatfeldolgozói megállapodásban kerülnek rögzítésre.
Az ügyeleti szolgálatot ellátó, illetve szolgálati elöljárója az általa fogadott és elintézett hívások
tekintetében jogosult a hangfelvételeket visszahallgatni. Az Országgyűlési Őrség belső
eljárásjogi rendelkezései határozzák meg a felvételekhez hozzáférési engedéllyel rendelkező,
illetve a felvételek kiadása iránti kérelmeket elbíráló személyek körét.
A rendszer üzemeltetését támogató 99999 Informatika Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás
utca 55-61.) feladatai ellátása során elvben hozzáférhet a rögzített hívásokhoz, azonban a
rendszer naplózza a beavatkozásokat, továbbá titoktartási nyilatkozat kötelezi a szerződéses
partnert a tudomására jutott személyes adatok megőrzése vonatkozásában.
8. Az érintettek jogai
Az érintettet (hívó felet és a hívást fogadó személyt) megillető jogok az Országgyűlési Őrség
által rögzített hangfelvételek vonatkozásában:
a) Az érintett joga a megfelelő tájékoztatáshoz:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon arról, hogy
hívása rögzítésre kerül. Ennek megfelelően automatikus tájékoztatást kap arról, hogy hívását
az Országgyűlési Őrség rögzíti.
b) Az érintett hozzáférési joga:
Az Országgyűlési Őrség az érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésről az érintett
kérelmére az alábbi információkat nyújtja: a kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása,
az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményei,
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hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, adattovábbítás esetén annak jogalapja és
címzettje. Az Országgyűlési Őrség az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.
c) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok.
d) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törlésének kezdeményezésére:
Az érintett kezdeményezheti a kezelt személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Nem alkalmazható a törlés kezdeményezéséhez való jog, amennyiben az adatkezelés szükséges
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából.
e) Az érintett joga személyes adatai korlátozásának kezdeményezésére:
Amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra,
amíg az adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatainak kezelése – kérésére – korlátozásra kerül.
Az érintett tiltakozási kérelme elbírálásáig kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az érintett kérésére az Országgyűlési Őrség korlátozza továbbá az adatkezelést abban az
esetben, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, továbbá abban az
esetben is, amikor az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett
igényli azokat a jogi igényének előterjesztéséhez.
f) Az érintett tiltakozáshoz való joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben
megállapításra kerül, hogy a tiltakozás alapos volt, az adatkezelés megszűnik és a tiltakozásról,
valamint az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. A tiltakozási jog
gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok
alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával
szemben, ennek megállapítása esetén az adatkezelés tovább folyik.
Az érintetti jogok érvényesítésének módja:
Az érintettet megillető jogok gyakorlására az érintettek adatainak védelmét szolgáló
adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása,
illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van
lehetőség.
Az érintetti kérelmek az adatvedelem@orszaggyulesiorseg.hu e-mail címen, postai úton az
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5. szám alatti levélcímen, illetőleg személyesen – előzetes,
a +36-1-441-4791 telefonszámon történt bejelentkezés alapján – az Országgyűlési Őrség
Parancsnoki Titkárságán nyújthatók be.
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Az Országgyűlési Őrség az érintett jogai érvényesítésének elősegítése érdekében az értesítést
vagy tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, átlátható módon, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, különös tekintettel a gyermekek számára
nyújtandó bármely információra. Az Országgyűlési Őrség az információkat írásban,
elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, amennyiben az érintett
személyazonossága igazolható.
Az Országgyűlési Őrség az érintett jogai gyakorlásával összefüggésben előterjesztett kérelmeit
indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
elbírálja, és indokolással ellátva tájékoztatja az érintettet a döntéséről. Ez a határidő indokolt
esetben – a kérelem összetettségére figyelemmel – további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az érintetett az Országgyűlési Őrség a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja.
A jogok érvényesítését az Országgyűlési Őrség díjmenetesen biztosítja kivéve, ha az érintett
kérelme – annak ismétlődő jellege, vagy jogszabályban, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság joggyakorlata értelmében – túlzó. Ez esetben – eltérő jogszabályi
rendelkezés hiányában – az Országgyűlési Őrség jogosult adminisztrációs díjat felszámítani.
Az érintett jogainak korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben [(EU) 2016/679
rendelet] 23. cikkének megfelelő törvényi felhatalmazás esetén van lehetőség. Az érintett
jogainak korlátozása, illetve kérelme elutasítása esetén az Országgyűlési Őrség az érintettet
tájékoztatja a jogorvoslati jogáról.
9. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Országgyűlési
Őrséghez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása
érdekében.
Amennyiben az adatkezelővel folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.
603., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy az Országgyűlési Őrség adatkezelése következtében sérültek a jogai,
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék
(1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy
választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható
2020. 10. 22.
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