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217/2022.(IX.14.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 A Vagyonnyilatkozattételi szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a 
vagyonnyilatkozatok tekintetében végezett adatkezelésről” szóló kiegészítés elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vagyonnyilatkozattételi 
szabályzat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett 
adatkezelésről” szóló kiegészítést és akként határozott, hogy az adatkezelési tájékoztatót a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető-helyettes – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
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 polgármester jegyző 
 
 



1. sz. melléklet 

Adatkezelési tájékoztató a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett 

adatkezelésről 

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) az alábbi jogszabályokat és 
belső normákat alkalmazza az adatkezelés során: 

a, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR) 

b, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 

c, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 200. évi CLII. törvény (Vnytv.) 

d, az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzata 

e, az önkormányzat és intézményei Iratkezelési szabályzata 

d, önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Az adatkezelés módja 

a) A papír alapon leadott vagyonnyilatkozatok kezelése: a Vnytv. 11.§-nak megfelelően a 
vagyonnyilatkozat leadása kizárólag személyesen lehetséges, amelyet zárt borítékban kell elhelyezni. A 
vagyonnyilatkozat tartalmát a Vnytv. 13.§ alapján az őrzésért felelős személy a Vnytv. 11.§ (5) bekezdés 
alapján abban az esetben ismerheti meg, ha a Vnytv. 14.§ szerinti vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatását rendeli el. Az őrzésért felelős személy a Vnytv. 14.§ (4) és (5) bekezdés szerint az állami 
adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálatát is kezdeményezi. Ez esetben az őrzésért felelős személy a 
vagyonnyilatkozatot a Vnytv. 14.§ (4) és (5) bekezdése alapján, a vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatása céljából továbbítja. 

 
b) A papír alapon leadott vagyonnyilatkozat kezelése a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 

megszűnését, vagy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- 
vagy feladatkör megszűnését követően az adatkezelő a záró vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg 
tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat visszaadásának idejéről, helyéről és átvételének 
módjáról. a vagyonnyilatkozat átvétele esetén a kötelezett átvételi nyilatkozatot tesz. 
Amennyiben a kötelezett a vagyonnyilatkozatát az átvételre nyitva álló határidőig nem veszi át, vagy a 
kötelezett vagyonnyilatkozatának megsemmisítésére irányuló kifejezett nyilatkozatot tett, az adatkezelő 
a vagyonnyilatkozatot a határidő eredménytelen lejártát követő 30 napon belül – jegyzőkönyv felvétele 
mellett a zárt boríték felbontása nélkül – megsemmisíti. A megsemmisítésre vonatkozó nyilatkozat előre 
is megtehető, amelyet az érintett a megsemmisítésig bármikor korlátozás nélkül visszavonhat. 

 
c) Elektronikus úton vezetett nyilvántartás: az adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet annak 

érdekében, hogy eleget tegyen a Vnytv. 13.§ -ában foglalt ellenőrzési kötelezettségének. 

 

d) Manuális (papír alapú) úton vezetett nyilvántartás: az adtkazelő papír alapú nyilvántartást vezet 
annak érdekében, hogy eleget tegyen a Vnytv. 13. §-ban foglalt ellenőrzési kötelezettségének, 



amelynek célja annak biztosítása, hogy a nyilvántartás abban az esetben is elérhető legyen, ha az 
elektronikus nyilvántartás bármely ok miatt nem érhető el. 

 
e) Az őrzésért felelős adatkezelő a Vnytv. 14.§ (1)-(3) bekezdés alapján vagyongyarapodási 

vizsgálatot folytathat le. A vagyongyarapodási vizsgálat során a kötelezett vagyonnyilatkozata 
felbontásra és ezáltal megismerésre kerül. Amennyiben annak feltételei fennállnak az adatkezelő a 
Vnytv. 14.§ (4)-(5) bekezdés alapján a vagyonnyilatkozatot további eljárás lefolytatása céljából az 
állami adóhatóság részére továbbítja. A vagyongyarapodási vizsgálat során jegyzőkönyv készül, 
amelynek egy példányát az érintett/kötelezett részére át kell adni.  

 
      

              Az adatkezelési folyamat 

 

Az adatkezelési 

folyamat 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja Az adatkezelés 

időtartama 
Vagyonnyilatkozat 
tárolása, őrzése és 

visszaadása (átvételi 
elismervény) 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 6. 
cikk (1) bek.c) pont, illetve a 
Vnytv. 7.§ a) pont és Vnytv. 

12.§ (1) és (3) bekezdés) 

A vagyonnyilatkozat 
őrzésére vonatkozó, a 

Vnytv. 7.§ a) pontjából és a 
12.§ (3) bekezdéséből eredő 

kötelezettség teljesítése, 
valamint a 

vagyonnyilatkozat 
visszaadása a Vnytv. 12.§ 

(1) bek.alapján 

A Vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- agy 

feladatkör fennállása során 
a megszűnésétől számított 
3 év+8 napig. (Vnytv. 12.§ 

(1)-(3) bekezdés) 

Vagyonnyilatkozat 
megsemmisítése 
(megsemmisítési 

jegyzőkönyv) 

Az adatkezelő közérdekű 
feladatainak ellátása 

érdekében (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pont 

A vagyonnyilatkozat 
kötelezett részére történő 

kiadása, amelynek 
sikertelensége, vagy az 

érintett kifejezett 
nyilatkozata esetén a 

vagyonnyilatkozatot az 
adatkezelő megsemmisíti 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 30 napon belül 

 

A 
vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó 

elektronikus 
nyilvántartás 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 7.§ a) pont 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése a Vnytv. 13.§ 

alapján  

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 3 év. (Vnytv.12.§ 

(3) bekezdés) 

A 
vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó 

papír alapú 
nyilvántartás 

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 7.§ a) pont 

A vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése, abban az 
esetben, ha az elektronikus 
nyilvántartás bármely ok 

miatt nem működne 

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 3 év. (Vnytv.12.§ 

(3) bekezdés) 



Az őrzésért felelős 
személy által 
lefolytatott 

vagyongyarapodási 
vizsgálat 

(vagyonnyilatkozat 
megismerése, 

jegyzőkönyv készítése)  

Az adatkezelő törvényből 
eredő kötelezettsége (GDPR 
6.cikk (1) bekezdés c) pont, 
illetve a Vnytv. 14.§ (1)-(3) 

bekezdése 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatása 

céljából 

A vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, 
beosztás, munka- vagy 

feladatkör megszűnésétől 
számított 1 éven belül 

(Vnytv.14.§ (1) bekezdés) 

Szabálytalanságokkal 
kapcsolatos 

nyilvántartásban 
végzett adatkezelés 

Az adatkezelő közérdekű 
feladatainak ellátása 

érdekében (GDPR 6. cikk (1) 
bek. e) pont 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatásának 

dokumentálása és 
nyilvántartása 

A vagyongyarapodási 
vizsgálatról szóló döntés 
meghozatalát követő 15 
évig, amelyet követően 

levéltárba kerül az 
iratanyag 

Adattovábbítás 
vagyongyarapodási 

vizsgálat lefolytatása 
érdekében 

Vnytv. 14.§ (4)-(5) 
bekezdések alapján az állami 

adóhatóság részére 

Vagyongyarapodási 
vizsgálat lefolytatása 

céljából 

A Vnytv. 14.§ (4) bek. a) -
c) pontjainak fennállását 

követően azonnal 

 

 

A kezelt adatok köre 

1. A papír alapon leadott vagyonnyilatkozat: a Vnytv. 11-12. § -ban foglaltaknak megfelelően és 
a Vnytv. 8. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal leadott vagyonnyilatkozatokat az adatkezelő elzárva 
tárolja. Az adatkezelő, mint őrzésért felelős személy a vagyonnyilatkozat tartalmát nem vizsgálja. 

2. Az adatkezelő a Vnytv. 13.§ alapján köteles ellenőrizni, hogy a vagyonnyilatkozattételre 
kötelezett személy e kötelezettségének eleget tett-e, amely kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy 
manuális (papír alapon) és elektronikus úton nyilvántartást vezet. 

A manuális úton vezetett nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat tartja nyilván: 

Az érintett: 
a, teljes neve 
b) gazdálkodási egység megjelölése 
c) által leadott vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma 
d) a vagyonnyilatkozat leadásának dátuma 
e) a vagyonnyilatkozat visszaadásának dátuma 
f) aláírása 
 

Az érintett a papír alapú nyilvántartás aláírásával nyilatkozik, hogy a vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének eleget tett és a vagyonnyilatkozat leadásának idején a vagyonnyilatkozatok 
kezelésével összefüggő adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. 

 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő a tudomány és technika állásának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a kezelt személyes adatiok védelmének észszerűen elvárható szintjét biztosítani tudja. Ennek érdekében 
az adatkezelő az adatkezelések elvégzésének jogosultsági szintjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

a, a vezetett nyilvántartásba bejegyzést rögzíteni egy fő munkatárs, illetve a helyettesítésére kijelölt egy 
fő munkatárs jogosult 



b, a vagyonnyilatkozatokat, illetve a nyilvántartást, valamint az ezzel kapcsolatosan keletkezett 
dokumentumokat (pl. megsemmisítési jegyzőkönyv, átvételi elismervény) az adatkezelő éves bontásban 
iratgyűjtőben rendszerezve páncélszekrényben elzárva tartja. 

Adattovábbítás: az adatkezelő harmadik személy részére – a vagyongyarapodási vizsgálat adóhatóság 
által történő lefolytatása kivételével - megfelelő jogalap hiányában a jelen körben érintett személyes 
adatokat nem továbbítja. A Vnytv.14-16.§ szerinti vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatása érdekében 
a papír alapon leadott vagyonnyilatkozatok tartalmát kizárólag a vagyongyarapodási vizsgálat 
lefolytatására jogosult szerv, vagy személy jogosult megismerni. 

 

Az érintettek jogai 

Az önkormányzat az adatkezelése során feltétel nélkül biztosítja az érintettek számára az alábbi jogaik 
érvényesítését: 

- előzetes tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk) 

- hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

- helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk) 

- törléshez való jog (GDPR 17.cikk) 

- adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk)  

- jogorvoslathoz való jog (GDPR 79.cikk)  

- a felügyeleti hatósághoz való panasztétel joga (GDPR 77. cikk) 

Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy a 
jegyzo@cserkeszolo.hu   elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) Írásban tájékoztatást ad. A 
válaszadásra nyitva álló határidő attól az időponttól kezdődik, hogy az adatkezelő az érintettet kétséget 
kizáróan beazonosította. 

Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy 
adatainak kezelése jogszerűtlen, a jegyzőhöz, illetve az adatvédelmi képviselőhöz fordulhat, jogsérelem 
esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu ; 
elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@nail.hu ) is fordulhat.  

 

Cserkeszőlő, 2022. szeptember 05. 

 

       dr. Tóth Dániel 

               jegyző 

  


