
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Enying Város Roma Nemzetségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. március 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása 

Előterjesztő: Kolompár László elnök 

Készítette: dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző 

Iktatószám: 01/2290-3/2020 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:           egyszerű / minősített 

A szavazás módja:                                                                                      nyílt/titkos  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a GDPR rendeletnek történő megfelelés 

érdekében a Reé Consulting Nonprofit Kft. ajánlatát megtárgyalásra. 

 

1. Előzmények 

A magánszemélyek adatainak védelmét 2018. május 25-től Magyarországon is új európai uniós 

adatvédelmi rendelet szabályozza. A General Data Protection Regulation (GDPR) fő célja az 

Európai Unión belüli szabad adatáramlás és az egységes szintű adatvédelem biztosítása.  

A GDPR azokra a cégekre, közintézményekre vonatkozik, akiknek munkavállalói, ügyfelei, 

partnerei valamely adatát felhasználják a következők közül: név, lakcím, helymeghatározás, 

online azonosító, egészségügyi adatok, jövedelem, kulturális profil, nemzeti hovatartozás, 

vallási nézet. 

 

A rendelet új követelményeket és a meglévő előírások szigorítását jelenti a személyes 

adatkezelés és tárolás folyamataiban. A GDPR szinte valamennyi cégre, szervezetre, hivatalra, 

intézményre kiterjed, így a nemzetiségi önkormányzatra is, hiszen külön adatkezelőnek 

minősül. 
 

A GDPR két fő jogsértési csoportot nevesít, és ezekhez rendel egy bírság maximumot. 

Az első csoportba például azok a jogsértések tartoznak, amikor egy adminisztratív 

kötelezettséget nem teljesítenek (pl. nem neveztek ki adatvédelmi tisztviselőt, nem készítettek 

adatvédelmi hatásvizsgálatot vagy nem kötöttek írásban adatfeldolgozási szerződést). Ebben az 

esetben az adatkezelő / adatfeldolgozó legfeljebb 10 millió EUR összegű közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

A másik csoportba azok a jogsértések tartoznak, amikor például az adatkezelésnek nincs 

megfelelő jogalapja, alapelveket sértettek meg, vagy az érintettek jogait nem biztosítják. Ebben 

az esetben az adatkezelő / adatfeldolgozó legfeljebb 20 millió EUR összegű közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

A nemzetiségi önkormányzat egy cégtől kért be árajánlatot, a Reé Consulting Nonprofit Kft-

től, aki egyebekben 2020. március 1. napjától Enying Város Önkormányzata, valamint az 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás adatvédelmi tisztviselői 

tisztségét is betölti. Az ajánlat kiterjed a GDPR megfelelőségének felmérésére és a 

megfeleléséhez szükséges intézkedések teljes körű és részletes dokumentálására, oktatásra, 

valamint az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására. A Reé Consulting Nonprofit Kft. 

ajánlata 35.000,- Ft + ÁFA/hó, melyre előirányzat átcsoportosítással fedezet áll rendelkezésre. 

 



 

 

Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

 

- Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése 

A szolgáltatás díjára előirányzat átcsoportosítással fedezet mutatkozik. 

 

4. Melléklet 

- határozati javaslat, 

- árajánlat. 

 

Enying, 2020. március 9. 

 

Tisztelettel: 

Kolompár László 

elnök s. k. 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (III. 16.) 

határozata GDPR megfeleléséhez szükséges feladatokról és DPO tisztség ellátásáról: 

 

A képviselő-testület 

 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

 

2. megbízza 2020. április 1. napjától a Reé Consulting Nonprofit Kft-t (8000 

Székesfehérvár, Várkörút 4.), 2020. február 24. napján kelt árajánlata alapján az abban 

foglalt feladatok ellátásra és az Adatvédelmi tisztségviselő feladatainak ellátására 

35.000 Ft + áfa/hó vállalási áron, 

 

3. a feladat ellátásnak díját 2020. évre időarányosan állapítja meg, melynek fedezetéül 

átcsoportosítást rendel el az egyéb szolgáltatások előirányzatra az üzemeltetési kiadások 

előirányzat terhére, 

 

4. felhatalmazza az elnököt a 2. pontban lévő feladatra vonatkozóan a szerződés 

megkötésére. 

 

 

Felelős: Kolompár László elnök 

Határidő: 1. és 3. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében értelemszerű, 4. pont 

tekintetében legkésőbb 2020. március 31. 

 



ÁRAJÁNLAT Reé Consulting Nonprofit Kft. 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. 

 
Enying Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 

Tárgy: Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) tekintetében 
való megfelelés, felmérés, oktatás és dokumentáció minták felülvizsgálata, elkészítése (intézmények), kockázat-
elemzések, adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátása, tanácsadás, háttértámogatás biztosítása 
 
Dr. Varga-Komáromi Eszter  
Aljegyző 
 
Tisztelt Aljegyző Asszony! 
 
Dr. Földesi Dorina irodavezető asszony által részemre korábban továbbított elektronikus levél alapján – a roma 
kisebbségi önkormányzatra vonatkozó, általunk megismert adatok figyelembevételével – a nemzetiségi önkormányzat 
részére a személyes adatok védelméhez kapcsolódó komplex szolgáltatások tekintetében az alábbi ajánlatot adjuk: 
 
A megrendelőre vonatkozó adatok: 
 
Szervezeti egységek:  
 
 - Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
Javasolt szolgáltatások, feladatok (azok szükségessége függvényében, mely a tevékenység és a folytatott 
gyakorlatok részletes áttekintését követően véglegesíthető): 

 
1. jogi felmérés elvégzése 
2. informatikai felmérés elvégzése, jelenleg használt informatikai rendszer vizsgálata adatvédelmi szempontból 
3. elektronikus levelezés, mailboxok, e-mail, internet használati szabályok, belső adatbázisok és az azokhoz való 
hozzáférés vizsgálata 
4. munkatevékenységek, belső- és külső (harmadik személyek felé történő) adatáramlás, adattovábbítás 
áttekintése (pl, személyes adatokhoz való hozzáférés), 
5. adatvédelmi hatásvizsgálat 
6. adatkezelések jogalapjainak vizsgálata, meghatározása 
7. kezelt, illetve nyilvántartott személyes adatok vizsgálata az adatminimalizálás szempontjából 
8. adatbiztonsági kockázatok felmérése, elemzése 
9. adatkezelések nyilvántartásának kialakítása 

10. adatfeldolgozói szerződések elkészítése, adatfeldolgozók felügyelete 
11. adatvédelmi incidens nyilvántartások elkészítése 
12. érdekmérlegelési tesztek elvégzése, dokumentálása az egyes kezelt személyes adatokhoz kacsolódóan 
13. általános adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat elkészítése, felülvizsgálata 
14. szükséges tájékoztatók elkészítése az érintett magánszemélyek számára (pl, kezelt adatok köre, jogalapja, 
továbbításának menete, célja, címzettje, kamerák elhelyezkedése, felvételek felhasználása, jogalapja, stb.) 
15. foglalkoztatási jogviszonyokkal (közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, stb.) kapcsolatos adatkezelések, 
kinevezések, megbízási szerződések, munkaszerződések, tájékoztatók áttekintése, módosítása 
16. foglalkoztatottak részére adatvédelmi tréning tartása, a felkészültség felmérése 
17. foglalkoztatotti és ügyféladatbázisok felülvizsgálata 
18. hozzájáruló nyilatkozatok vizsgálata, módosítása 
19. titoktartási megállapodások, nyilatkozatok mintáinak elkészítése 

20. megfelelő metodika kialakítása a foglalkoztatottak adatkezelési tevékenysége, betekintési lehetősége 
vonatkozásában („jógyakorlatok” kialakítása),  
21. Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) kijelölése és feladatának ellátása valamint folyamatos szakértői háttértámogatás 



biztosítása az adatkezelési tevékenységek adatvédelmi szempontból való folyamatos megfelelőségének fenntartása 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő feladatai: 
A feladatok elvégzéséhez szükséges feltételek (személyi, tárgyi, információk) biztosítása előre egyeztetett 
időpontokban, amelyek elengedhetetlen feltételei a sikeres felkészülésnek és szolgáltatás-nyújtásnak. 
 
Szolgáltatás ajánlat szerinti díja forintban részletezve: 
 
A fenti szolgáltatások teljeskörű biztosítására az alábbi ajánlatot adjuk: 
 

35.000 Ft + ÁFA/hó 
 
Az említett összegek az ajánlatban szereplő minden szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák.  
Ajánlatunk elfogadása esetén - a hosszútávú együttműködés érdekében - a hasonló ajánlatokban általánosan 
alkalmazottakkal ellentétben, az 1-21. pontban szereplő feladatok elvégzéséért (a jogi és informatikai felmérés, 
kockázatelemzés, dokumentációs mintadokumentumok elkészítése, felülvizsgálata, oktatás, stb.) járó díjazástól teljes 
egészében eltekintünk, amennyiben a közöttünk létrejövő szerződést a fenti összes (1-21. pont) szolgáltatás 
tekintetében határozott időre, egy évre vonatkozólag meg tudjuk kötni. 
Cégünk az önkormányzati és az államigazgatás egyéb területeiről is komoly tapasztalatokkal és referenciákkal bír (pl 
Komárom Város Önkormányzata és összes intézménye, Tatabányai Tankerület, stb.).  
A fentiek mellett Kft-nk rendelkezik tevékenyégére vonatkozó felelősségbiztosítással is, így az általunk képviselt 
szervezetek minden szempontból megnyugtató helyzetben vannak az esetleges adatvédelmi problémák 
következményei tekintetében is. 
  
Székesfehérvár, 2020. február 24. 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

Dr. Lórodi László 
adatvédelmi szakértő 
munkajogi szakjogász 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 

2020. március 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Kolompár László elnök 

Készítette: Dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző                     

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi 

Önkormányzat által megküldött együttműködési megállapodás tervezetet megtárgyalásra. 

 

 

1. Előzmények 

A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 10. napján érkezett 

megkeresésében kéri a település roma nemzetiségi önkormányzatát, hogy a közös célkitűzések 

megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kössenek. Az előterjesztés mellékletét 

képezi a megállapodás tervezet, mely határozatlan ideig tartó együttműködést biztosítana a két 

önkormányzat között. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni és a melléklet határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 

 

4. melléklet 

- határozati javaslat  

- megkeresés 

- együttműködési szerződés tervezete 

- hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Enying, 2020. március 11. 

 

Tisztelettel: 

 

Kolompár László 

elnök s.k. 

 

 

 

 

 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (III. 

16.) határozata együttműködési megállapodásról: 

 

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a jelen határozat 1. melléklete szerinti együttműködési megállapodás tervezetét 

megismerte és azt jóváhagyja, 

 

2. felkéri az elnököt, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviseletében eljárva az 1. 

pontban említett megállapodást kösse meg a területi nemzetiségi önkormányzattal. 

 

 

Felelős: Kolompár László elnök 

Határidő: 2020. április 30. 

 












