
  

 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS  
  

a Debreceni Ítélőtábla bírái és igazságügyi alkalmazottai személyes adatainak kezeléséhez 

  

  

A Debreceni Ítélőtábla tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére és a 

biztonságos adatkezelésre. A Debreceni Ítélőtábla a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 

Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 13. és 14. cikke, 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján az érintettek részére a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.  

  

  

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Név: Debreceni Ítélőtábla 

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 24. 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 661.  

E-mail cím: elnok_dit@birosag.hu 

 Telefon: +36 (52) 528-000 

 Fax: +36 (52) 528-056 

 Képviselője: dr. Balla Lajos elnök 

 Honlap: https://debreceniitelotabla.birosag.hu/ 

2. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős megnevezése és elérhetősége 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő: 

 

Név: dr. Lakatos Dániel 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 

E-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu 

Telefon: +36 (30) 517-5432 

 

 

2.2. Adatvédelmi felelős: 

  
Név: Szilágyiné dr. Karsai Andrea 

Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 661. 

E-mail cím: elnokhelyettes_dit@birosag.hu 

Telefon: +36 (52) 527-973 
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3. Értelmező rendelkezések 

 

• Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

 

• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés. 

 

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. 

 

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 

• Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

 

• Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

• Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

• Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy. 

 

• Felügyeleti Hatóság: A GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független 

közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság. 
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• Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

• internetre csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül 

azonosítható. 

 

 

• Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 

 

• Tiltakozás: Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja. 

 

  

4. Az adatkezelés célja és jogalapja  

 

  

4.1.A Debreceni Ítélőtáblára beosztott illetve kirendelt bírák szolgálati 

jogviszonyához kapcsolódó személyes adatok kezelése  

  

Adatkör  Cél  Jogalap  

A Bjt. 147. §-a, illetve 1. 

melléklete szerinti 

személyes adatok.  

A szolgálati jogviszonyból 
eredő munkáltatót és/vagy  
érintettet terhelő jogszabályi 
előíráson alapuló 

kötelezettségek teljesítése, 

illetve jogok gyakorlása.  

  

Az adatkezelés a GDPR rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés a) és c) pontján 

alapul, figyelemmel a bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról 

szóló 2011. évi CLXII. törvény 147-

148. §, valamint a GDPR rendelet 

9.  

cikk (2) bekezdés h) pontjára és – 

az Infotv. 5. § (7) bekezdése 

értelmében – a GDPR rendelet  

9. cikk (2) bekezdés b) pontjára.  
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4.2. Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyához kapcsolódó adatok kezelése   

  

Adatkör  Cél  Jogalap  

Az Iasz. 93. §-a, illetve 2. 

melléklete szerinti 

személyes adatok, bírósági 

titkárok esetében a  

pályaalkalmassági 

vizsgálatról  készült 

vélemény.  

  

A szolgálati jogviszonyból 
eredő munkáltatót és/vagy  
érintettet terhelő jogszabályi 

előíráson alapuló 
kötelezettségek teljesítése, 

illetve jogok gyakorlása.  
  

Az adatkezelés a GDPR rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés a) és c) pontján 
alapul, figyelemmel az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 1997. évi 
LXVIII. törvény 93-94. §, valamint a 
GDPR rendelet 9.  
cikk (2) bekezdés h) pontjára és – 

az Infotv. 5. § (7) bekezdése 

értelmében – a GDPR rendelet  

9. cikk (2) bekezdés b) pontjára.  

 

  

4.3.A rehabilitációs járulék megfizetésével kapcsolatos munkavállalói személyes 

adatok nyilvántartása  

  

Adatkör  Cél  Jogalap  

A megváltozott 

munkaképességű 

munkavállaló természetes 

személyazonosító adatai, a 

társadalombiztosítási 

azonosító jele, a 

munkaképesség 

változásának, egészségi 

állapotának, 

egészségkárosodásának  

A rehabilitációs járulék 

megállapítása céljából  

nyilvántartás vezetése  

  

Az adatkezelés a GDPR rendelet 9. 

cikk (2) bekezdés b) pontján 

alapul, figyelemmel a 2011. évi 

CXCI. törvény 23. § (7) 

bekezdésére.  

mértéke, a fogyatékosság 

ténye, továbbá az ezek 

igazolására szolgáló okirat 

másolata.  

  

  

  

5. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az 

érintett bocsátotta a Debreceni Ítélőtábla rendelkezésére  

  

A Debreceni Ítélőtábla nem kezel személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől kapott.  
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6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

  

A bíróról készült személyi nyilvántartásba csak a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, 

megbízása alapján a vezetői döntéseket előkészítő és végrehajtó bírósági dolgozó, és belső 

ellenőrzési célhoz kötötten a belső ellenőr tekinthet be.  

Az igazságügyi alkalmazottról készült személyi nyilvántartásba csak az igazságügyi 

alkalmazott vezetői, a vezetői döntéseket előkészítő és végrehajtó alkalmazottak, valamint 

belső ellenőrzési célhoz kötötten a belső ellenőr tekinthetnek be.  

  

A bírákról és az igazságügyi alkalmazottakról vezetett személyi nyilvántartás a Bjt., illetve az 

Iasz. felhatalmazásának hiányában más nyilvántartási rendszerrel nem kapcsolható össze. A 

személyi nyilvántartásból a központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatoknak az e 

célra működtetett informatikai programba történő továbbítása a Bjt. 147. § (4) bekezdése, 

illetve az Iasz. 94. § (1) bekezdése értelmében lehetséges.  

  

A Debreceni Ítélőtábla a bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatai közül a bíró 

hozzájárulása nélkül, közérdekből adhat tájékoztatást a bíró nevéről, szolgálati helyéről és 

beosztásáról, valamint ha törvény azt megengedi – egyéb adatairól.   

  

A bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és az iratok tartalmáról igazságügyi 

szerv részére, törvényben meghatározott adatkörök tekintetében a központosított 

illetményszámfejtést végző szerv részére, valamint az elektronikus aláírási jogosultságról 

vezetett nyilvántartás adataiból az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás 

biztosításához az E-ügyintézési törvény szerint szükséges mértékben a Bizalmi szolgáltató 

részére lehet adatot szolgáltatni.  

A Debreceni Ítélőtábla a bírói pályázatok esetén személyes adatot ad át a véleményező 

testületeknek és a pályázat elbírálójának, áthelyezés esetén pedig az Országos Bírósági 

Hivatalnak.  

Az igazságügyi alkalmazott esetében az igazságügyi szerv megnevezése, az igazságügyi 

alkalmazott neve, munkaköre, elektronikus aláírási jogosultsága és annak típusa közérdekből 

nyilvános adatnak minősül, bármely más adat nem igazságügyi szerv részére – törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – csak személyazonosításra alkalmatlan módon adható ki.   

  

Az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése 

céljából a Debreceni Ítélőtábla az igazságügyi alkalmazott személyes adatait – az 

adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az igazságügyi alkalmazott 

hozzájárulásával adatfeldolgozó számára átadhatja.  

  

Az igazságügyi alkalmazottnak a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és a vele 

kapcsolatos iratok tartalmáról törvényben meghatározott adatkörök tekintetében a 

központosított illetményszámfejtést végző szerv részére lehet adatot továbbítani.  
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Az OBH jogosult az elektronikus aláírási jogosultságról vezetett nyilvántartás adataiból a 

Bizalmi szolgáltató részére az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás biztosításához 

az E-ügyintézési törvény szerint szükséges mértékben adatot továbbítani.  

  

A Debreceni Ítélőtábla az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 62-62/B. §-a alapján a központosított illetményszámfejtés (KIRA) 

keretében a Magyar Államkincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett 

illetményszámfejtő programon keresztül adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére.  

  

A Debreceni Ítélőtábla a bírái és igazságügyi alkalmazottai foglalkozás-egészségügyi 

alkalmasságának megállapítása érdekében a Fővárosi Ítélőtáblával szerződéses jogviszonyban 

álló foglalkozás-egészségügyi szolgáltató részére adja át a vizsgálat lefolytatásának 

kezdeményezéséhez szükséges személyes adatokat.  

A Debreceni Ítélőtábla az Országos Bírósági Hivatal által szervezett képzésekhez szükséges 

személyes adatokat az Országos Bírósági Hivatal (Magyar Igazságügyi Akadémia) részére 

adja át.   

  

A Debreceni Ítélőtábla személyes adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben 

ad át, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetve közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kötelezően előírja vagy ahhoz az érintett hozzájárult.  

  

7. A személyes adatok tárolási ideje  

  

A Debreceni Ítélőtábla a személyi nyilvántartást a bíró és az igazságügyi alkalmazott 

szolgálati viszonya megszűnését követően – a Bjt. 100. § (4) bekezdésében és az Iasz. 37/B. § 

(4) bekezdésében meghatározott kivétellel – 50 évig megőrzi.   

  

A hatósági erkölcsi bizonyítvány személyes adatokra vonatkozó tartalmát a Debreceni 

Ítélőtábla a bíró és az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya megszűnéséig kezeli.  

  

A rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából vezetett nyilvántartást a munkáltató a 

foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni.  

  

A Debreceni Ítélőtábla a bíró és a kijelölt titkár esetében a vagyonnyilatkozati eljárásban 

keletkezett iratokat 10 évig, de legfeljebb a bíró/kijelölt titkár szolgálati jogviszonyának 

fennállásáig kezeli, a határidő lejártát követően a vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni 

részének adatait meg kell semmisíteni. Ettől eltérő esetben a szolgálati viszony 

megszűnésekor a vagyonnyilatkozatot a Debreceni Ítélőtábla a bíró, illetve a kijelölt titkár 

részére visszaadja.  

  

A Debreceni Ítélőtábla az egyéb vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett igazságügyi alkalmazott 

vonatkozásában a vagyonnyilatkozatokat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott ideig, a vagyonnyilatkozati eljárásban 

keletkezett iratokat – a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése előtti eljárásban 
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keletkezett iratok kivételével – 10 évig, illetve vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget 

megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnésétől számított 3 évig 

kezeli, azt követően meg kell semmisíteni.   

  

8. Automatizált döntéshozatal  

  

A Debreceni Ítélőtábla nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.  

  

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

  

9.1. Határidő  

  

A Debreceni Ítélőtábla az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe 

nem számít bele.   

 

 

9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

  

9.2.1. A hozzáféréshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni 

Ítélőtáblától tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy  

a) a Debreceni Ítélőtábla  

1. milyen személyes adatait,  

2. milyen jogalapon,  

3. milyen adatkezelési cél miatt, 4. mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

b) a Debreceni Ítélőtábla kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 

adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

c) milyen forrásból származnak a személyes adatai.  

A Debreceni Ítélőtábla az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.   

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a 

Debreceni Ítélőtábla köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó 

személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba 

történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához 

kötött.  
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Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 

kéri.  

9.2.2. A helyesbítéshez való jog  

  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 

Debreceni Ítélőtábla módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt 

érdemlő módon igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Debreceni Ítélőtábla a kérést 

legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen keresztül értesíti az 

érintett személyt.  

  

9.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a 

személyes adatai kezelését a Debreceni Ítélőtábla korlátozza (az adatkezelés korlátozott 

jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), 

amennyiben  

a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Debreceni Ítélőtábla 

arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok 

pontosságát);  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; vagy  

c) a Debreceni Ítélőtáblának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez.  

  

9.2.4. A tiltakozáshoz való jog  

  

A Debreceni Ítélőtáblának a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontján, illetve a 9. cikk 

(2) bekezdés b) és h) pontján alapuló adatkezelése folytán az érintettet a tiltakozás joga a 

GDPR rendelet 21. cikk (1) bekezdése értelmében nem illeti meg.  

  

9.2.5. A törléshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmezze a Debreceni Ítélőtáblánál kezelt személyes adatai 

törlését teljes egészében vagy egyes adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint  

a) az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték,  

b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,  

c) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

  

A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme 

nélkül valósítható meg.  
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A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való 

jogával, ha az adatkezelés jogalapja nem jogszabályi rendelkezés vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem 

szükséges.  

  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Debreceni Ítélőtáblához tett 

nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. 

Ebben az esetben az adatkezelő az érintett adatainak a kezelését a 9.1. pontban rögzített 

határidőben megszünteti.  

  

Az érintettet nem illeti meg a személyes adat törléséhez való jog, ha a személyes adat kezelése 

az ezt előíró jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

  

9.2.6. Adat közlésének megtagadása  

A bíró a Bjt. 148. § (1) bekezdése alapján jogosult a jogellenesen kért személyes adat közlését 

megtagadni.  

Az igazságügyi alkalmazott az Iasz. 94. § (2) bekezdése alapján jogosult a Debreceni Ítélőtábla 

részéről a személyi nyilvántartásba történő elhelyezés céljából jogellenesen kért adat közlését 

megtagadni.  

  

 

10. Jogorvoslathoz való jog  

  

a) Ha az érintett megítélése szerint a Debreceni Ítélőtábla az érintetti jogainak 

érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti a Debreceni Ítélőtábla intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy  

  

b) ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Debreceni Ítélőtábla megsérti 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező 

jogi aktusában meghatározott előírásokat, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezni 

vagy bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye 

(állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve a Debreceni 

Ítélőtábla székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja be a keresetét. A lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/birosagkereso oldalon. A Debreceni Ítélőtábla székhelye szerint a perre 

a Debreceni Törvényszék rendelkezik illetékességgel.  
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