
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött  és feldolgozott 

adatok fajtái 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a közszolgáltató által gyűjtött és 

feldolgozott adatok köre: 

38. § (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles 

nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy 

ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és 

értesítési helyének címét megadja. 

 

69/A. §168 (1) A hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, valamint 

a ténylegesen lerakott hulladékmennyiség után fizetendő hulladéklerakási járulék megfizetésének 

biztosítása érdekében a járulékfizetésre kötelezett a hulladéklerakó területén elektronikus megfigyelő- 

és beléptető rendszert épít ki. 

(2) A járulékfizetésre kötelezett az elektronikus megfigyelőrendszerrel a hulladék hulladéklerakóba 

történő beszállításáról, a hulladék tömegének hídmérlegen történő méréséről, valamint a gépjármű 

hulladéklerakóból történő kilépéséről elektronikus berendezéssel - hang rögzítése nélkül - 

mozgóképfelvételt (a továbbiakban: felvétel) készít. 

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszert úgy kell kiépíteni, hogy a felvételen a hulladéklerakó 

területére be- és kilépő gépjárművek raktere, szállítmánya a hulladéklerakó bejáratától a hídmérlegig 

tartó útszakaszon folyamatosan és teljes egészében látható legyen, és a felvétel lehetőség szerint - az 

érintett személy azonosítására alkalmas módon - személyes adatot ne rögzítsen. 

(4) A járulékfizetésre kötelezett az elektronikus beléptető rendszerrel a hídmérlegen áthaladó gépjármű 

rendszámát és a Ht. 68. § (5) bekezdés b) pontja szerinti adatokat rögzíti. 

69/B. §169 (1) A járulékfizetésre kötelezett a felvételt és az elektronikus beléptető rendszer által 

rögzített adatokat (a továbbiakban: adatok) a rögzítéstől számított 60 napig megőrzi. A megőrzési 

határidő elteltével - a 69/C. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a járulékfizetésre kötelezett a 

felvételt és az adatokat haladéktalanul törli. 

69/C. §170 (1) A személyes adatokat tartalmazó felvétel és az adatok az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint az e törvényben meghatározottak 

szerint rögzíthető, gyűjthető, tárolható és használható fel. A járulékfizetésre kötelezett a felvétel és az 

adatok rögzítése, gyűjtése, tárolása során adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő - a 69/A. § (1) 

bekezdésében védett érdek biztosítása céljából - kizárólag a felvétel és az adatok rögzítését, gyűjtését, 

tárolását végezheti. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a közszolgáltató által gyűjtött és 

feldolgozott adatok köre: 

17/B. § (3) Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes 

lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli 

hívásfogadást és ügyintézést. A vállalkozás az ügyfélszolgálati ügyintézőnek az ügyfélszolgálat felé 

indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése 

érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az ügyfélszolgálathoz 

beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti 

telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. § (5) 

bekezdése szerinti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a fogyasztó 
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által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a 

jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –, a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével 

mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és a 

fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A vállalkozás a hangfelvétel 

készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az 

egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. 


