
 

 
 

 

14. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató Temetési Szolgáltatásokról  

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 a temetkezési szolgáltatásokkal összefüggő adatkezeléséről 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő vagy NÖRI) 
 
Tevékenység: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján –
más gazdálkodó szervezet útján – temetkezési szolgáltatási tevékenység ellátását biztosítja, amely 
során a Megrendelő (továbbiakban: Érintett) valamilyen temetkezési szolgáltatást rendel meg az 
Adatkezelőtől személyesen vagy temetkezési szolgáltatón keresztül. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI temetkezési szolgáltatón keresztül kapja meg az Érintett személyes adatait. 
 
A NÖRI az Érintett nevét és lakcímét és telefonszámát, e-mail címét, mint személyes adatokat kezeli, 
valamint az elhunyt személyre és a temetésre vonatkozó adatokat, továbbá a tanúk nevét, lakcímét 
és aláírását. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az Érintett által megrendelt temetési szolgáltatásnak a teljesítése. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján.  
  

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 

A NÖRI szórásos temetés esetén a személyes adatokat 8 év után törli. A NÖRI a többi temetési 
szolgáltatással kapcsolatos személyes adatokat nem selejtezi tekintettel arra, hogy a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja 
alapján maradandó értékű iratnak minősülnek a Nyilvántartások. A személyes adatokhoz érintett 
szervezeti egységek kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, valamint a Nyilvántartásokba az 
eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. Ezen felül a NÖRI 
Sírkert nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az 
elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak elhelyezkedésének helyéről. 
 



 

 
 

 
6. A személyes adatok felhasználása 

 
A NÖRI a nyilvántartásokkal összefüggésben rögzített adatokat nyilvántartások vezetésére és 
felvilágosítás adására használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@nori.gov.hu e-mail címre, 
vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.  
 
7.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 
15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]: 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;  

- az adatkezelés céljairól; 
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  

 
7.2. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt 
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére 
bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]. 
 
7.3. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett 
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 
 
7.4. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes 
adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. 
 
7.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem 
teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az 
esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a 
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. 
 
7.6. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok 
zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 
- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és 
ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok 
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; 
adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy 
a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon 
tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  
 



 

 
 

7.7. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, 
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett 
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik 
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog]. 
 
7.8. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
7.9. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett 
az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó). 
 
7.10. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az 
Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön 
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 
 
7.11. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - 
elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos 
aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a 
panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az 
Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát 
helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot 
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás 
keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál. 
 
7.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság 
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu. 
 
7.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai 
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, 
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
 

 



 

 
 

 

15.  számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató a nyilvántartó és a sírbolt könyvről 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 a nyilvántartó könyvvel és a sírbolt könyvvel összefüggő adatkezeléséről 
 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
Tevékenység: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § (1) 
bekezdése alapján köteles Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen (továbbiakban: Sírkert) lévő 
sírokról és sírboltokról nyilvántartást vezetnie, amelynek a nyilvántartókönyv, a sírbolt könyv és 
digitális nyilvántartás vezetésével tesz eleget (továbbiakban együtt: Nyilvántartás).  

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI a Nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat kezeli:  

 folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt 
természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás 
időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a 
temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, születési helye, születés 
időpontja, anyja neve és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 

A Nyilvántartás vezetésével összefüggő adatkezelés célja a Sírkerthez tartozó temetési helyekről 
nyilvántartás vezetése. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja közfeladat ellátásához szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pont]. A közfeladat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§, 16.§ és 18§, 
valamint a NÖRI Temetőszabályzatának 7.2.6. és 9.6 pontja. 
   

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 

A NÖRI a személyes adatokat nem selejtezi tekintettel arra, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és 
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja alapján maradandó 
értékű iratnak minősülnek a Nyilvántartások. A személyes adatokhoz érintett szervezeti egységek 
kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, valamint a Nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. Ezen felül a NÖRI Sírkert nyitvatartási ideje alatt 



 

 
 

felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről 
és a hamvak elhelyezkedésének helyéről. 

 
6. A személyes adatok felhasználása 

 
A NÖRI a Nyilvántartásokkal összefüggésben rögzített adatokat nyilvántartások vezetésére és 
felvilágosítás adására használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy a NÖRI 
milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 
adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 
személyes adatairól.  
 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 

 a NÖRI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A NÖRI 
a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti.  
 
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon a Nyilvántartással összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 
jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. A NÖRI az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, és Ön 
által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy Önnel egyeztett a 
kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén a NÖRI a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
A NÖRI fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 
kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a NÖRI meggyőződjön arról, hogy a kérelem 
a jogosult személytől származik. 
 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÖRI adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz 
fordulhat. 
 



 

 
 

16.  számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat képmás készítéséhez 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

képmás készítéséhez és felhasználásához 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
Tevékenység: A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI vagy Adatkezelő) „A NÖRI Napi 
Híre” rovatában közzé kíván tenni az új munkatársról egy rövid bemutatást az állomány általi 
megismerés biztosítása céljából. Amennyiben hozzájárulását adja akkor a rövid bemutatás mellé 
közzétesszük az Ön képmását is. A képfelvétel készítéséhez és közzétételéhez való hozzájárulás 
megtagadása nem von maga után semmilyen hátrányos következményét Önre nézve. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 
A NÖRI az új munkatársak bemutatása az állomány általi megismerés biztosítása céljából 
az új munkatársak névét, fényképét és beosztását/ munkakörét kezeli. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 
A NÖRI Napi Híre” rovatában közzé kíván tenni az új munkatársról egy rövid bemutatást az állomány 
általi megismerés biztosítása céljából. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az érintette hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  
 

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 
A NÖRI a személyes adatokat a hír közzétételtől számított 1 évig kezeli. Az adatokhoz a NÖRI 
munkatársai férnek hozzá. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy a NÖRI 
milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 
adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 
személyes adatairól.  



 

 
 

 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 

 a NÖRI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A NÖRI 
a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti.  
 
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon a Nyilvántartással összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 
jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. A NÖRI az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, és Ön 
által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy Önnel egyeztett a 
kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén a NÖRI a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
A NÖRI fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 
kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a NÖRI meggyőződjön arról, hogy a kérelem 
a jogosult személytől származik. 
 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÖRI adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz 
fordulhat. 
 

Hozzájárulás 
 
Alulírott ………………………………………………………………(név) hozzájárulok ahhoz, hogy a személyemről 
fénykép készüljön és azt a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) kizárólag „A NÖRI Napi 
Híre” rovatában történő, az állomány általi megismerés biztosítása céljából felhasználja és a NÖRI 
munkatársainak közzé tegye. 
 
 
Budapest, ………………………………  
 
 
 

………………………………………………………………….. 
Aláírás 

 



 

 
 

17. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató Általános Szolgáltatói kérelemre 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Általános szolgáltatói szakterületre vonatkozó kérelem elbírálása és regisztráció során 

megvalósuló személyes adatkezelésekről 

 
A Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18., Központi elektronikus 
levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes 
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések, így különösen az általános adatvédelmi rendelet, a 
GDPR betartására, és ezzel egyidejűleg a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  
 
1. Az adatkezelés célja az általános szolgáltatói szakterületre vonatkozó kérelem elbírálása és 
regisztráció. Az adatok kezelésének jogalapja a közfeladat ellátásához szükséges adatkezelés [GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés e) pont]. A közfeladat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
6.§ és 16. §, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 23. §-a, valamint a NÖRI Temetőszabályzatának 5.4 pontja 
tekintettel arra, hogy a sírkertben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő 
sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a NÖRI-
regisztrációval rendelkező gazdasági szereplő (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság) végezhet. A 
regisztrációt 10 évig érvényes. 
 
2. A NÖRI a következő személyes adatokat kezeli: egyéni vállalkozó neve, székhely, levelezési cím, 
cégvezető neve, Kapcsolattartó neve, Telefonszám, E-mail cím, Adószám, cégjegyzékszám/egyéni 
vállalkozó nyilvántartási száma, Szakképzettsége (bizonyítvány kelte, kiállító szervezet neve), 
Felelősségbiztosítási kötvény száma (amennyiben rendelkezik biztosítással), Biztosító társaság neve: 
(amennyiben rendelkezik biztosítással), Bankszámlaszám. A személyes adatokhoz a NÖRI 
temetőirodán dolgozó munkatársa férnek hozzá, valamint akik a kérelem elbírálásában részt vesznek 
a mindenkori eljárásrend szerint. 
 
3. A NÖRI a személyes adatokat a regisztráció érvényességének lejártáig kezeli. 
 
4. A NÖRI gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz az Érintett 
magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy 
az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.  
 
5. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek 
5.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@nori.gov.hu e-
mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben 
gyakorolhatja.  
5.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 
15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]: 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;  

- az adatkezelés céljairól; 
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  



 

 
 

 
5.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt 
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére 
bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]. 
5.4. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett 
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 
5.5. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes 
adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. 
5.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a személyes adatok törlése a regisztráció törlésével jár így az Érintett további munkavégzésre 
nem jogosult. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő 
okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az 
Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. 
5.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok 
zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett 
azok felhasználásának korlátozását kéri; 

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok 
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; 
adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, 
hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon 
tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  

5.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, 
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett 
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik 
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog]. 
5.9. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
5.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett 
az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó). 
5.11. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az 
Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön 
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 
5.12. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - 
elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos 
aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a 
panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága 



 

 
 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az 
Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát 
helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot 
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás 
keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál. 
5.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság 
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu. 
5.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai 
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, 
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
 

 



 

 
 

18. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató Temetkezési szolgáltatói kérelemre 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Sírkertben végzett temetkezési és egyéb szolgáltatások végzésére való kérelem elbírálása és 
regisztráció során megvalósuló személyes adatkezelésekről 

 
A Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18., Központi elektronikus 
levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes 
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések, így különösen az általános adatvédelmi rendelet, a 
GDPR betartására, és ezzel egyidejűleg a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  
 
1. Az adatkezelés célja Sírkertben végzett temetkezési és egyéb szolgáltatások végzésére való 
kérelem elbírálása és regisztráció. Az adatok kezelésének jogalapja a közfeladat ellátásához szükséges 
adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont]. A közfeladat a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6.§ és 16. §, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 23. §-a, valamint a NÖRI Temetőszabályzatának 
8 pontja tekintettel arra, hogy a sírkertben temetkezési szolgáltatást kizárólag temetkezési 
szolgáltatási tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező, temetkezési szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet (temetkezési szolgáltató) láthat el. A regisztráció 10 
évig érvényes. 
 
2. A NÖRI a következő személyes adatokat kezeli: egyéni vállalkozó neve, székhely, levelezési cím, 
cégvezető neve, Kapcsolattartó neve, Telefonszám, E-mail cím, Adószám, cégjegyzékszám/egyéni 
vállalkozó nyilvántartási száma, Temetkezési szolgáltatói engedély kelte, Temetkezési szolgáltatói 
engedélyt kiállító szervezet neve, Bankszámlaszám. A személyes adatokhoz a NÖRI temetőirodán 
dolgozó munkatársa férnek hozzá, valamint akik a kérelem elbírálásában részt vesznek a mindenkori 
eljárásrend szerint. 
 
3. A NÖRI a személyes adatokat a regisztráció érvényességének lejártáig kezeli. 
 
4. A NÖRI gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett 
magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy 
az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.  
 
5. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek 
5.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@nori.gov.hu e-
mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben 
gyakorolhatja.  
5.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 
15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]: 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;  

- az adatkezelés céljairól; 
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  

 



 

 
 

5.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt 
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére 
bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]. 
5.4. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett 
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 
5.5. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes 
adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. 
5.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a személyes adatok törlése a regisztráció törlésével jár így az Érintett további munkavégzésre 
nem jogosult. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő 
okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az 
Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. 
5.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok 
zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett 
azok felhasználásának korlátozását kéri; 

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok 
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; 
adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, 
hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon 
tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  

5.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, 
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett 
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik 
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog]. 
5.9. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
5.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett 
az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó). 
5.11. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az 
Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön 
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 
5.12. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - 
elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos 
aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a 
panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága 



 

 
 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az 
Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát 
helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot 
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás 
keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál. 
5.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság 
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu. 
5.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai 
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, 
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
 

 



 

 
 

19. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztatás a rendelkezési jog nyilvántartásával és átadásával 

kapcsolatosan  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 a rendelkezési jog nyilvántartásával és átadásával összefüggő adatkezeléséről 

 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
Tevékenység: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § (1) 
bekezdése alapján köteles Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen (továbbiakban: Sírkert) lévő 
sírokról és sírboltokról nyilvántartást vezetnie, amelynek a nyilvántartókönyv, a sírbolt könyv és a 
digitális nyilvántartás vezetésével tesz eleget (továbbiakban együtt: Nyilvántartás). Az Adatkezelő 
kötelezettsége, hogy a Nyilvántartás folyamatosan tartalmazza az adott sírral kapcsolatos 
rendelkezési jogosult(ak) adatait. Amennyiben egy sírral kapcsolatosan rendelkezési jogosultsággal 
rendelkező személy(ek) át kívánja(k) adni a rendelkezési jogát akkor az Adatkezelő kötelezettsége az 
átadás megfelelő hitelt érdemlő dokumentálása, amellyel bizonyítható a rendelkezési jogosultsági 
láncolat. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI a rendelkezési jog átadásával kapcsolatosan az alábbi személyes adatokat kezeli:  

 a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
(átadó) személy: neve, születési helye, születés időpontja, anyja neve, lakcíme, email címe és 
telefonszáma; a temetési hely felett rendelkezni jogosult átvevő személy: neve, születési 
helye, születés időpontja, anyja neve, lakcíme, email címe és telefonszáma; a nyilatkozatot 
aláíró tanúk neve, lakcíme és aláírása. 

3. Az adatkezelés célja 
 

A Nyilvántartás vezetésével összefüggő adatkezelés célja a Sírkertben és a nemzeti sírkertbe tartozó 
temetési helyekről nyilvántartás vezetése. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja közfeladat ellátásához szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pont]. A közfeladat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§, 16.§ és 18§, 
valamint a NÖRI Temetőszabályzatának 7.2.6., 9.5 és 9.6 pontja. 
   

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 

A NÖRI a személyes adatokat nem selejtezi tekintettel arra, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és 
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja alapján maradandó 



 

 
 

értékű iratnak minősülnek a Nyilvántartások. A személyes adatokhoz érintett szervezeti egységek 
kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, valamint a Nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. Ezen felül a NÖRI Sírkert nyitvatartási ideje alatt 
felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről 
és a hamvak elhelyezkedésének helyéről. 

 
6. A személyes adatok felhasználása 

 
A NÖRI a Nyilvántartásokkal összefüggésben rögzített adatokat nyilvántartások vezetésére és 
felvilágosítás adására használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy a NÖRI 
milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 
adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 
személyes adatairól.  
 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 

 a NÖRI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A NÖRI 
a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti.  
 
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon a Nyilvántartással összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 
jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. A NÖRI az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, és Ön 
által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy Önnel egyeztett a 
kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén a NÖRI a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
A NÖRI fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 
kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a NÖRI meggyőződjön arról, hogy a kérelem 
a jogosult személytől származik. 
 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÖRI adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 



 

 
 

Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz 
fordulhat. 



 

 
 

20. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató a temetőben végzett nem temetkezési 

szolgáltatással kapcsolatosan 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 a temetőben végzett nem temetkezési szolgáltatással kapcsolatosan 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő vagy NÖRI) 
 
Tevékenység: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján 
nem temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végez, amely során a Megrendelő (továbbiakban: 
Érintett) valamilyen temetőben végzett nem temetkezési szolgáltatást rendel meg az Adatkezelőtől 
személyesen vagy más szolgáltatón keresztül. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI az Érintettől, aki megrendeli a temetőben végzett nem temetkezési szolgáltatást közvetlenül 
vagy más szolgáltatón keresztül kapja meg az Érintett személyes adatait. 
 
A NÖRI az Érintett nevét, lakcímét, telefonszáma, e-mail címét és aláírását, mint személyes adatokat 
kezeli, valamint az elhunyt személyre és a temetésre vonatkozó adatokat, a külső szolgáltató adatai 
és a tanuk neve, lakcíme és aláírása. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az Érintett által megrendelt temetőben végzett nem temetkezési szolgáltatás a teljesítése. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].  
   

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 

A szolgáltatás teljesítésétől számított 5 év. 
 

6. A személyes adatok felhasználása 
 

A NÖRI a nyilvántartásokkal összefüggésben rögzített adatokat nyilvántartások vezetésére és 
felvilágosítás adására használhatja fel. 
 
 



 

 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@nori.gov.hu e-mail címre, 
vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.  
 
7.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 
15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]: 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;  

- az adatkezelés céljairól; 
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  

 
7.2. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt 
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére 
bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]. 
 
7.3. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett 
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 
 
7.4. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes 
adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. 
 
7.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem 
teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az 
esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a 
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. 
 
7.6. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok 
zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 
- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és 
ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok 
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; 
adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy 
a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon 
tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  
 

7.7. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, 
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett 
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik 
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog]. 
 



 

 
 

7.8. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
7.9. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett 
az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó). 
 
7.10. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az 
Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön 
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 
 
7.11. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - 
elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos 
aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a 
panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az 
Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát 
helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot 
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás 
keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál. 
 
7.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság 
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu. 
 
7.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai 
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, 
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
 



 

 
 

21. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató fénykép és videofelvétel készítése 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 
FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK KÉSZÍTÉSE 

 
 

Az adatkezelő megnevezése és az adatkezelés jogi háttere 
 
Az adatkezelő a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Adatkezelő, Székhely: 1086 Budapest, 
Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai 
számjele: 15814775-8412-312-01; Központi elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 
795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: www.nori.gov.hu).  
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) előírásai alapján alakította ki 
az adatkezelést.  

 
Tömegfelvételek készítése 

 
Az adatkezelés célja. Olyan fényképek és videófelvételek ("vágóképek") készítése, illetve társadalmi 
célú hirdetés vagy más marketing anyag keretében nyilvánosságra hozatala, amelyek bemutatják az 
Adatkezelő tevékenységét és az által szervezett rendezvényeket. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a 
rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg 
az eseményeket. Az Adatkezelő a fényképeket marketing célból is felhasználja: a honlapján, a 
nyilvános Facebook, profil oldalán keresztül közzétesz bizonyos fényképeket.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].  
 
Az Adatkezelő kizárólag társadalmi célú hirdetéshez használja fel a felvételeket. Az Adatkezelő 
politikai marketing céljából nem használja fel a felvételeket.  
 
Az adatkezelés jogalapja. Az Adatkezelő az érdekmérlegelés jogalapját alkalmazza [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő a jogalap alkalmazásához szükséges érdekmérlegelési tesztet 
elvégezte.   
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy 
az érintettek hozzájárulása nélkül lehet tömegfelvételt készíteni. Ilyen felvételnek minősül az olyan 
felvétel, amely összhatásában örökíti meg az eseményeket. 
 
Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy bemutassa milyen feladatokat lát el a 144/2013. (V.14.) Korm. 
rendelet (rendelet) alapján, valamint a rendelet 4.§ (1) bekezdés i) pontja szerint kötelezettsége a 
tevékenységével kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása. 
 
Kezelt adatok köre. A felvételen szereplők képmása látható.  
 
Adatkezelés időtartama. A felvételeket az Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzata alapján 10 évig őrzi 
meg.  

 
 



 

 
 

Adatfeldolgozó és címzettek 
 
A fényképeket és a videókat a Tauri Kft.; Székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 4. em. 8. 

mint az Adatkezelő szerződéses adatfeldolgozója készíti.  

A felvételeket saját társadalmi célú hirdetések nyilvánosságra hozatala érdekében felhasználhatja 
azon tábor szervezője, amelyiken a gyermek részt vett.  
 

Adatbiztonság 
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
fényképeket és videófelvételeket védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen.  
 

A joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 
Tájékoztatás kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Ebben az esetben 
az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy a milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, 
az adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) címzett panasz benyújtásának 
jogáról. A szülő másolatot kérhet a fényképekről és a videófelvételekről. 
 
 
Elfeledtetéshez való jog. Ha az Adatkezelő Önt ábrázoló fényképet hoz nyilvánosságra honlapján vagy 
valamely közösségi oldalon, akkor a kérelmére az Adatkezelő eltávolítja az Ön képmását is tartalmazó 
fényképet.  
 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha Önnek azok jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.  
 
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése lenne az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, keressen 
bennünket a fenti elérhetőségen, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön elvárásainak 
megfelelően járjunk el.  
 
Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely 
indokolt esetben két hónappal meghosszabbítható.  
 
A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-
hoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet 
benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a 
másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, 
hogy a kérelem valóban a szülőtől, nem jogosulatlan személytől származik. 
 



 

 
 

Jogérvényesítési lehetőségek 
 

Amennyiben a szülő megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Hatóság (1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását 
kezdeményezheti 
 

 



 

 
 

22. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató beléptetéssel kapcsolatosan 

 
Adatkezelési tájékoztató 

 a beléptetésével összefüggő adatkezeléséről 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
VÉDELEM HOLDING Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 
Budapest, Andrássy út 146. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049564; adószám: 26170196-2-42 a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó)   
Tevékenység: Az érintettek személyes adatainak rögzítése a belépési nyilvántartásban és a kártyák 
kiadása az érintett számára. A beléptető rendszer üzemeltetése. Ennek során a hibajavítási, 
karbantartási, ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódóan hozzáférés szükséges a rendszer 
adatbázisához, melyben a személyes adatok találhatók. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI a belépési nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat kezeli:  

 az érintett neve 

 személyi igazolványának száma 

 beosztása 

 a belépőkártya sorszáma 

 a be- és kilépés időpontja (év, hónap, nap, óra és perc) 

 mozgásirány (belépés vagy kilépés) 
 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az beléptetéssel összefüggő adatkezelés célja:  

 NÖRI székhelyén és a sírkert biztonságának védelme, az épületébe behozott, illetve az itt 
található vagyontárgyak védelme,  

 a személyi biztonság megteremtése,  

 a foglalkoztatottk zavartalan munkavégzésének biztosítása, illetve  

 a jogsértő cselekmények utólagos bizonyításának elősegítése 

 Üzleti partnerekkel történő elszámolás. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

A NÖRI az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] 
alkalmazásával végzi. 



 

 
 

   
5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 

 
A NÖRI a személyes adatokat az adat keletkezésétől számított 30 napig tárolja. Az Üzleti partnerekkel 
történő elszámolás estén a teljesítési igazolás kiállításától számított 30 nap. A személyes adatokhoz 
érintett szervezeti egységek kijelölt munkatársai, valamint az adott Védelem Holding Zrt. vezetője 
férhet hozzá.  
 
A NÖRI által kijelölt foglalkoztatottja a belépési nyilvántartásból papír alapú listát adhat ki a 
hozzáférésre jogosult személyek kérésére az általuk megjelölt időszakra vonatkozóan. A 
hozzáférésről a NÖRI jegyzőkönyvet vesz fel.  

 
6. A személyes adatok felhasználása 

 
A NÖRI a beléptetéssel összefüggésben rögzített adatokat: 

 bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés elkészítéséhez, 

 büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás során az eljáró hatóságoktól érkezett írásbeli 
megkeresés teljesítéséhez, 

 polgári peres eljárás megindításhoz, vagy polgári perben eljáró bíróságtól érkezett írásbeli 
megkeresésé teljesítéséhez, 

 üzleti partnerrel történő elszámoláshoz, 
használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy a NÖRI 
milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 
adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 
személyes adatairól.  
 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 

 a NÖRI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A NÖRI 
a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti.  
 
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon a beléptetéssel összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 
jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. A NÖRI az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, és Ön 
által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy Önnel egyeztett a 
kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén a NÖRI a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 



 

 
 

Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
A NÖRI fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 
kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a NÖRI meggyőződjön arról, hogy a kérelem 
a jogosult személytől származik. 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÖRI adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz 
fordulhat. 
 



 

 
 

23. számú melléklet: Jegyzőkönyv kamerás felvételbe történő betekintéshez 

 

Jegyzőkönyv 

Kamerás felvételbe történő betekintéshez, másolat készítéséhez 

 

1. Adatbetekintéssel érintett felvétel adatai: 
…………………………….…………………………………………………………………….. 
1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye): 
…………………………….…………………………………………………………………….. 
1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve), illetve a 
valós idejű felvétel megtekintésének kezdő illetve befejező időpontja:  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………….……………………
………………………………………….. 
2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve (betekintési jogosultságuk alapja):  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………….. 
3. Adatbetekintés helyszíne és ideje: …………………………………………………………………………………………………. 
4. Adatbetekintés indoka és célja:  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):  
- felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából  
- illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása  
- felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése  
- másolat készítése a felvételről 
- egyéb: …………………………………………………………………………………………………. 
6. A másolatot átvette: …………………………(név)…………………………………….(lakcím) 
7. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

Dátum: ………………….. 

 

……………………………….. ……………………………… 
Aláírás Aláírás 

(adatbetekintésre jogosult neve) adatbetekintéskor jelenlévő egyéb 
 jogosult személyek neve 
 

 

 

 

 



 

 
 

24. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztatás a minta-pad igénylésével kapcsolatosan 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 a minta-pad igénylésével kapcsolatosan 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő vagy NÖRI) 
 
Tevékenység: A Fiumei Úti Sírkert az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes 
ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII.9.) BM rendelet alapján 
műemlékvédelem alatt áll. A Fiumei Úti Sírkertben a vonatkozó műemlékvédelmi előírások szerint 
csak előre meghatározott és jóváhagyott kialakítású padok helyezhetőek el a NÖRI előzetes 
jóváhagyását követően. A vonatkozó műemlékvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében a 
NÖRI "Egységes Arculat” keretében kidolgozott, a Temető Szabályzat 3 sz. Függelékét képező műszaki 
leírás szerint kivitelezett, kisméretű minta-pad (a továbbiakban: minta-pad) helyezhető el. A padok 
elhelyezését az érintettek (rendelkezési jogosult) egy kérelem benyújtásával kezdeményezhetik a 
NÖRI-nél. A kérelem előterjesztésével és elbírálásával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelésről a 
NÖRI a jelent tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket.  
 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI az Érintettől, aki megrendeli a minta-padot közvetlenül kapja meg az Érintett személyes 
adatait. 
 
A NÖRI az Érintett nevét, születési helyét és idejét, édesanyja leánykori nevét és lakcímét, mint 
személyes adatokat kezeli. 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az Érintett által megrendelt minta-pad elhelyezésének az elbírálása. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

Az adatkezelés jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pont] az alábbiak szerint: 

 Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki 
védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 18. § (1) - (3) 
bekezdések; 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 46. § (1) és (2) bekezdések, 
valamint a 61/B. § (3) bekezdés; 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdése; 



 

 
 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. 

  
5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 

 
A NÖRI a személyes adatokat 5 év után törli.  
 

6. A személyes adatok felhasználása 
 

A NÖRI a személyes adatokat a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtására használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@nori.gov.hu e-mail címre, 
vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.  
 
7.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 
15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]: 
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;  

- az adatkezelés céljairól; 
- azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.  

 
7.2. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt 
elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére 
bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]. 
 
7.3. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett 
személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. 
 
7.4. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes 
adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. 
 
7.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem 
teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az 
esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a 
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. 
 
7.6. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok 
zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 
- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és 
ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok 
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; 
adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy 
a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például 
elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon 



 

 
 

tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e 
feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.  
 

7.7. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, 
tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett 
kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik 
adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog]. 
 
7.8. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 
Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 
hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
7.9. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett 
az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó). 
 
7.10. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak 
a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az 
Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön 
arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 
 
7.11. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - 
elektronikus úton benyújtható - panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos 
aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a 
panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az 
Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát 
helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot 
továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás 
keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál. 
 
7.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság 
eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu. 
 
7.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai 
jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, 
személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 



 

 
 

25. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató a Nemzeti Sírkert nyilvántartással kapcsolatosan 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 a nyilvántartó könyvvel és a sírbolt könyvvel összefüggő adatkezeléséről 
 
 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 
 
Nemzeti Örökség Intézete (Székhely: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.; Adóigazgatási szám: 
15814775-2-42; PIR törzsszáma: 814779; KSH Statisztikai számjele: 15814775-8412-312-01; Központi 
elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu; Telefon: +36 (1) 795-3179; Fax: +36 (1) 795-0006; Honlap: 
www.nori.gov.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
Tevékenység: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (5) 
bekezdés a) pontja alapján köteles a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek tekintetében 
nyilvántartást vezetni. 

 
A NÖRI az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 
előírásait.  
 

2. A kezelt adatok köre 
 

A NÖRI a Nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat kezeli:  
Az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint a temetési hely 
felett (a védetté minősítés időpontjában) rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, születési helye, 
születés időpontja, anyja neve és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. Az elhalálozott 
hozzátartozóinak neve, címe, e-mail címe és telefonszáma.  

 
3. Az adatkezelés célja 

 
A Nyilvántartás vezetésével összefüggő adatkezelés célja a Sírkertben és a nemzeti sírkertbe tartozó 
temetési helyekről nyilvántartás vezetése és a hozzátartozók értesítése az adott sír felújítása,  
megnyitása vagy a sír minősítésével kapcsolatos változás esetében. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja közfeladat ellátásához szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pont]. A közfeladat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 15. §. (5) 
bekezdésének a) pontja, 15. §. (6) bekezdése, valamint a NÖRI Temetőszabályzatának 9.5. és 9.6. 
pontjai. 
   

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 
 

A NÖRI a személyes adatokat nem selejtezi tekintettel arra, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és 
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja alapján maradandó 
értékű iratnak minősülnek a Nyilvántartások. A személyes adatokhoz érintett szervezeti egységek 
kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, valamint a Nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. Ezen felül a NÖRI Sírkert nyitvatartási ideje alatt 



 

 
 

felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről 
és a hamvak elhelyezkedésének helyéről. 

 
6. A személyes adatok felhasználása 

 
A NÖRI a Nyilvántartásokkal összefüggésben rögzített adatokat nyilvántartások vezetésére és 
felvilágosítás adására használhatja fel. 
 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy a NÖRI 
milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 
adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 
személyes adatairól.  
 
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 

 a NÖRI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  
 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A NÖRI 
a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 
kimenti.  
 
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon a Nyilvántartással összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 
jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 
A joggyakorlás közös szabályai. A NÖRI az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, és Ön 
által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy Önnel egyeztet a 
kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén a NÖRI a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a 
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
A NÖRI fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 
kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a NÖRI meggyőződjön arról, hogy a kérelem 
a jogosult személytől származik. 
 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÖRI adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz 
fordulhat. 

 


