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INTEZKEonsn

a Nógrúd Megyeí Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi, adatbi6tonsági és a
közérdekű adatok nyilvúnosságúra vonatkozó szabályzatának kíadásáról

Salgótarjan, 2019. augusáus 1 6.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság tevékenységi körébe'tartoző adatvédelmi,
adatbiztonsági, adatszolgáltatási és közérdekű adatok nyilvánosságétra vonatkozó feladatok
végrehajtására, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
201I" évi CXII" törvény 25iA.§ (3) bekezdésére, valamint 30"§ (6) bekezdésére tekintettel, a
hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok
nyilvánosságaravonatkozó szabltlyzatáról szóló 4l2019.(VL20.) BM OKF foigazgatói utasítás
3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatásos katasztrófavédelrrii szervek Normaalkotási
Szabályzatáról szóló 5l20I8.(L25.) BM OI(F föigazgatói utasítás mellékletének 8. e)
pontjában biztosított jogkörömben eljarva kiadom az alabbi

in t ézked és t:

I. .Az intézkedés hatalya kiterjed a Nógrád Megyei Katasárófavédelmi lgazgatőságra (a
továbbiakban:Nó$ád MKI) és helyi szerveire.

A Nógrád MKI adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok nyilvarrosságára
vonatkozó szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) jelen intézkedés mellékletét képezi.

A Szabályzatban nem rögzített kérdésekben a hivatásos katasárófavédelmi szervek
adatvédelmi, adatbiztonsági .és közérdekű adatok nyilvánosságara vonatkozó
szabályzatáről szóló 4l20l9.(YL20.) BM OKF főigazgúői utasítás rendelkezései
iranyadók.

Jelen intézkedés a kiadást követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatá|yát vesái
a Nógrád Megyei Katasárófavédelmi lgazgatőság adatvédelmi és
szab áIy zatának ki adás aró 1 szó 1ó 7 l 20 I 8 . (I.3 1 . ) NMKI igazgatői i
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Melléklet; a Nógrád Megyei Katasfirófavédelmi Igazgatóság adatvécleimi, aclatbiztonsági és a közérdekű
adatok nyilvánosságára, vonatkoz ő szabály zaIa ( l 3 oldal)

Függelékek: 1, sz. fuggelék titoktartási nyiiatkozat (1 oldai)
2" sz. fuggelék jegyzőkönyv minta pályázat megsemmisitéséről (1 oldal)
3. sz. fiiggelék igazolás dolgozók tájékoztatásáról (2 oldal)
4. sz. fuggelék kölcsönzési nyomtatvány ( 1 clldal)
5. sz. fiiggelék a Nógrád MKl közzétételi listái (13 oldal)
6. sz. fuggelék adatvédelmi oktatás, vizsga (1 oldal)

Készült: 1 eredeti példányban
Készítette: dr. Szikora Viktória ni. főhadnagy
Kapják; Irattár

csatolt elosztó szerint



ELÓTERJESZTES

a Nó grád Me gyei Katasztró favédelmi lgazgatő ság
|gazgatőjának

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság adatvédelmi, adatbiztonsági és a
közérdekű adatok nyilváposságáravonatkozó szabályzatának kiadásáról szóló

.. /(. JZOrq. számú intézkedé§éhez

l. Azintézkedés kiadásának indoklása:

A BM Országos Katasárófavédelmi Főigazgatóság főigazgatőjának a hivatásos
katasztrőfavédelmi szervek adatvédelmi, adatbíztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságara.
vonatkozó szabáIyzatáról szóló 4l2019.NL20.) BM OKF főigazgatói utasítása 3. §-ában
foglaltak értelmében azutasítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül a területi szervek
vezetőí intézkednek az irányításuk aIá tartoző szerv területi sajátosságainak megfelelő
szabá|yzat kidolgozáséra. A területi szabáIyzatnak rendelkezni kell különösen a tenileti
adafvédelmi tiszfuiselő részletes feladat és hatáskörétőI, a helyi adatvédelem rendszeréről,
valamint aközzétételi listakkal kapcsolatos feladatokról, felelősségi kérdésekről.
A szabályzat annak figyelembe vételével lett összeállítva, hogy a hivatásos
katasúrőfavédelmi szervek N.ormaalkotási Szabályzatéről, szőIő 5l2018.(V.25.) BM OKF
főigazgatői utasítás mellékletének II4. pontja értelmében, a* jogszabályban, közjogi
szewezetszabáIyoző eszközben vagy belső normában meglévő szabáIyozás a belső
szabáIyózőkban sem kifejezetten, sem tartalmában nem ismételhető meg.

2. Az intózkedés végrehajtásának személyi, szervezeti feltételei

Azintézkedés személyi és trárgyi feltételei adottak.

3. Az intézkedés költségkihatásai

Az intézkedésnek nincs költségvetési kihatása.

4. Azintézkedés végrehajtási feltételrendszerének megléte

Az intézkedé s vé greh ajthatő, kiil ö n feltételrendszert nem i génye l.

A fentiek alapj án j avaslom az űj intézkedés j óváhagyását"

Salgótarján, 2019. augusztus 1 6.

*1, "tÁAxN
dr. Szikora Viktória tű" főhadnagy

jogtanácsos



Koordinációs Adatlap

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság
Igazgatójának

a NÓgrád MegYei Katasztrófavédelmi úgazgatőságadatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű
ad ato k nyi lvánossrigá ra vonatko zó szabály zatának kiad ásáró l sióló

. A&. JZOtg. számú intézkedéséhez

d^-. "biA-bb-_*
dr. Szikora Viktória tű. főhadnagy

jogtanácsos

Véleményező szerv Vélemény Beépítése
mestörtént

Beépítés elutasítva
(indoklással)

I . Igazgatő-helyettesi
szervezet

2. Hivatal A Főigazgatói Utasítás pontjaira való
hivatkozás az utasítás mellékletének
pontjaira való hivatkozás legyen.

Igen

3. Ellenőrzési
szolgálat

Az 5. pontból kerüljön törlésre a
,,hivatásos katasztrófavédelmi szervek
adatvédelmi, adatbiáonsági és közérdekű
adatok nyilvánosságára vonatkozó
szabályzatától szóló 4/2019 "Nlr20.) BM
OKF főigazgatói utasíás (a
továbbiakban:" szövegrész, mert az
előzőekben a rövidítés bevezetésre került.

Az 5. pontból kerüljön törlésre ))a2
adatvédelmi tiszlviselő által legkésőbb a
tárgyév janurár 10. napjáig írásban kért"
szövegrész.

A 11" pont pontosítása a Főigazgatői
Utasítás mellékletének 49-50" pontjára
tekintettel.

A 22" pontba ,,Ebben az esetben az
adatkezelő szervezeti elem vezetője a
szolgálati út betartásával tájékoztatja az
adatvédelmi tisztviselőt az eljárásről és a
megtett intézkedésekről." Szövegrész
beszúrása.

A 24. pont pontosítása arra vonatkozóan,
!9ry ki semmisíti megaz iratokat.

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

4" Humán szolgálat
5. Gazdasági

Igazgatő-helyettesi
szervezet

6. Saleótariáni KvK
7. Balassagyarmati

KvK

Salgóta{án, 2019. auguszlus 1 6.
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ELoSZTÓ

a Nó grád Me gyei Katasztró favédelmi lgazgatő s ág
Igazgatójának

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi tgazgatősiág adatvódelmi, adatbiztonsági és a
közérdekűadatok"n:.1il:.,,;1*rTT#íf"1";;:*3Jil"1'ánakkiadásárólszóló

Azintézkedést kapja:

o lgazgató-helyettesi szervezet
. Gazdaságilgazgató-helyettesiszervezet
o Humánszolgálat
o Ellenőrzési Szolgálat
o Hivatal
. Salgótarjan KvK
. Balassagyarmati KvK

.tt, &JaA}t§-=
dr. Szikora Vilűória tű. főhadnary

jogtanácsos
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36200/128-18/2019.ált. 
Papíralapú dokumentum
megnevezése

18/2019. számú NMKI Intézkedés-

Papíralapú dokumentum
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5 lap

Másolatkészítő szervezet
elnevezése

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgat

Másolatkészítő neve Molnár Zsanett

Másolat képi vagy tartalmi
egyezéséért felelős
személy neve

Molnár Zsanett

Másolatkészítő rendszer
megnevezése

Robotzsaru NEO 3.90.100.1

Másolatkészítés időpontja 2019.08.16 10:07:51

Hitelesítés időpontja 2019.08.16 10:07:51

Irányadó másolatkészítési
rend elérhetősége

http://www.katasztrofavedelem.hu

Másolatkészítési
szabályzat megnevezése és
verziószáma
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