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Adatkezelési tájékoztató  

 

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 (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet) szerint 

 

 

A Pénzügyminisztérium az általános adatvédelmi rendelet alapján az ott meghatározott 

érintettnek minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) részére a következő 

tájékoztatást adja: 

 

Adatkezelő 

megnevezése és 

elérhetősége 

Pénzügyminisztérium 

Államháztartási Szabályozási Főosztály, 

1051 Budapest József nádor tér 2-4.  

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonközpont: +36 (1) 795 1400 

Honlap: http://allamhaztartas.kormany.hu/index 

Email cím: aszf@pm.gov.hu 

Adatkezelés 

megnevezése: 

Állásfoglalás iránti megkeresések megválaszolása, jogszabály-

értelmezés, segítségnyújtás a jogalkalmazáshoz, ügyfélszolgálati 

megkeresések. 

Az Államháztartási Belső Kontroll Fórum (a továbbiakban: 

KONFORM) célja, hogy a költségvetési szerveknél vagy a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a belső kontrollrendszer 

kialakításában, működtetésében és fejlesztésében részt vevő kollégák az 

államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton 

véleményezhessék. A mindennapi munkájuk során szerzett 

tapasztalatokat, legjobb gyakorlatokat pedig esetenként személyes 

műhelymunkák keretében megoszthassák egymással.  

Belső ellenőri nyilvántartás (a továbbiakban: BENY) hatósági 

feladatok: Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési 

tevékenység folytatására jogosult személyekről nyilvántartást vezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

70. § (5) bekezdésében meghatározott adattartalommal. Az Áht. 70. § (5a) 

bekezdése alapján a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzőkről vezetett nyilvántartás az Áht. (5) bekezdésének b) és g)–j) 

pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. 2020. január 1-jétől a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 7/J. § (8) bekezdése értelmében a BENY tartalmazza a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet 

végző személyek Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti adatait is. 

A Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma (a továbbiakban: 

BEMAFOR) egy ingyenes fórum, aminek célja az, hogy a tagok első 

kézből értesüljenek a jogszabály-módosításokról, véleményezhessék az 

egyes módszertani segédleteket, emellett műhelymunkák keretében 

http://allamhaztartas.kormany.hu/index
mailto:titkarsag@iia.hu
mailto:aszf@pm.gov.hu
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személyesen megoszthassák egymással és a Pénzügyminisztériummal a 

véleményüket, tapasztalataikat, a legjobb gyakorlatokat. 

A tagoknak lehetőségük van felvetni az őket leginkább foglalkoztató 

aktuális kérdéseket, problémákat. A BEMAFOR tagjai a BENY-ben 

szereplő személyek lehetnek. 

Adatkezelés célja: Az állásfoglalás iránti megkeresések megválaszolása, jogszabály-

értelmezés, segítségnyújtás a jogalkalmazáshoz, ügyfélszolgálati 

megkeresések esetén a küldő magánszemély (vagy szervezet 

képviseletében eljáró magánszemély) beazonosítása a válaszküldés 

lehetőségének a biztosítása. 

A KONFORM műhelymunkák szervezése  A KONFORM hírlevél 

küldése céljából kezeli az adatbázist. 

Honlap: https://allamhaztartas.kormany.hu/konform-allamhaztartasi-belso-

kontroll-forum 

Adatok Adatkezelés célja 

természetes 

személyazonosító adat/név 
azonosítás 

munkakör KONFORM tagként történő regisztráció 

munkahely neve KONFORM tagként történő regisztráció 

munkahely címe KONFORM tagként történő regisztráció 

munkahelyi e-mail cím 
KONFORM tagként történő regisztráció 

/kapcsolattartás 

Hatósági ügyek esetében (BENY): 

Adatok Adatkezelés célja 

természetes személyazonosító adat azonosítás 

nyilvántartási szám azonosítás 

lakcím vagy tartózkodási hely kapcsolattartás 

értesítési cím kapcsolattartás 

telefonszám kapcsolattartás 

elektronikus elérhetőség kapcsolattartás 

felsőfokú iskolai képesítés 

megnevezése, a végzettséget igazoló 

oklevél száma, a kiállító intézmény 

neve és a kiállítás kelte 

belső ellenőri nyilvántartásba 

vétel feltételei meglétének 

ellenőrzése 

egyéb képesítések megnevezése, az 

ezen képesítést igazoló oklevél vagy 

bizonyítvány száma, a kiállító 

intézmény neve, a kiállítás kelte 

belső ellenőri nyilvántartásba 

vétel feltételei meglétének 

ellenőrzése 

a szakmai gyakorlat időtartama vagy a 

gyakorlat alóli felmentést igazoló 

dokumentum meglétére vonatkozó 

belső ellenőri nyilvántartásba 

vétel feltételei meglétének 

ellenőrzése 

https://allamhaztartas.kormany.hu/konform-allamhaztartasi-belso-kontroll-forum
https://allamhaztartas.kormany.hu/konform-allamhaztartasi-belso-kontroll-forum
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utalás 

a kötelező szakmai továbbképzésen 

történő részvétel ideje 

belső ellenőri nyilvántartásban 

maradás feltételei meglétének 

ellenőrzése 

BEMAFOR ügyek tekintetében: 

A BEMAFOR műhelymunkák szervezése lehetőséget ad az 

Államháztartási Szabályozási Főosztály részére a költségvetési szervek 

vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrei 

megoszthassák egymással és a Pénzügyminisztériummal a véleményüket, 

tapasztalataikat, a legjobb gyakorlatokat. Az Államháztartási Szabályozási 

Főosztály emellett a BEMAFOR hírlevél küldése céljából kezeli az 

adatbázist. 

Honlap: https://allamhaztartas.kormany.hu/bemafor-belso-ellenorok-

magyarorszagi-foruma 

Adatok Adatkezelés célja 

természetes személyazonosító 

adat 
azonosítás 

elektronikus elérhetőség  kapcsolattartás  

regisztrációs szám 
azonosítás / tagság feltételének 

ellenőrzése 
 

Adatkezelés 

jogalapja: 

Állásfoglalás kérése, jogszabály-értelmezések iránti megkeresések 

esetében: GDPR Rendelet 6. cikk 

 

A KONFORM-al kapcsolatos ügyek tekintetében: GDPR 6. cikk (1) a) 

pont. A jelentkezés önkéntes alapú, az Érintett a jelentkezéskor 

hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

[Államháztartási Belső Kontroll Fórum (KONFORM) műhelymunkák 

szervezésének adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-

115239/2017.A KONFORM hírlevél címzettjeinek adatkezelési 

nyilvántartási azonosítója: NAIH-115447/2017.] A nyilvántartás nem 

nyilvános. 

 

A hatósági ügyek (BENY) esetében az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. 

cikk (1) a), c) és e) pontjai, az Áht. 70. § (4)–(7) bekezdése, valamint az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, továbbá 

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső 

ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 

továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 

továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: 

PMr). 

 

A BEMAFOR-ral kapcsolatos ügyekben: GDPR 6. cikk (1) a) pont. A 

https://allamhaztartas.kormany.hu/bemafor-belso-ellenorok-magyarorszagi-foruma
https://allamhaztartas.kormany.hu/bemafor-belso-ellenorok-magyarorszagi-foruma
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jelentkezés önkéntes alapú, az érintett a jelentkezéskor hozzájárulását adja 

a megadott személyes adatainak kezeléséhez. [Belső Ellenőrök 

Magyarországi Fóruma (BEMAFOR)  

adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00018-0006] A nyilvántartás nem 

nyilvános. 

Személyes adatok 

kategóriái:  

Állásfoglalás kérése, jogszabály-értelmezések iránti megkeresések 

esetében az érintett azon természetes személyes adatai, amiket a 

válaszadás céljából megismerni és kezelni szükséges, és amiket az érintett 

e célból az adatkezelő részére megad. 

 

KONFORM: 

 Név és munkakör 

 munkahely neve és címe 

munkahelyi e-mail cím.  

 

BENY hatósági ügyek: 

Az Áht. 70. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 

a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett 

nyilvántartás tartalmazza az érintett 

a) természetes személyazonosító adatát, 

b) nyilvántartási számát, 

c) lakcímét vagy tartózkodási helyének címét, 

d) értesítési címét, 

e) telefonszámát, 

f) elektronikus elérhetőségét, 

g) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a kiállító 

intézmény nevét és a kiállítás keltét, vagy a szakirányú végzettség alóli 

felmentést igazoló dokumentum meglétére utalást, 

h) egyéb képesítéseinek megnevezését, az ezen képesítést igazoló oklevél 

vagy bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét, 

i) a szakmai gyakorlat időtartamát vagy a gyakorlat alóli felmentést 

igazoló dokumentum meglétére vonatkozó utalást, és 

j) a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvétel idejét. 

Az (5a) bekezdésnek megfelelően az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás az 

(5) bekezdés b), és g)–j) pontjában meghatározott adatok tekintetében 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

A belső ellenőr a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett 

változást a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Szolg. tv.) 24. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul köteles bejelenteni a 

szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. A részletszabályokat a PMr. 

tartalmazza. 

 

BENY állásfoglalások: 

Természetes személyazonosító adatok, nyilvántartási szám, lakcím vagy 

tartózkodási hely, értesítési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség, 

felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél száma, az azt kiállító 

intézmény neve és a kiállítás kelte, egyéb képesítések megnevezése, az 

ezen képesítést igazoló oklevél vagy bizonyítvány száma, a kiállító 
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intézmény neve, a kiállítás kelte, a szakmai gyakorlat időtartamát vagy a 

gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentum meglétére vonatkozó 

utalás, és a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvétel ideje. 

 

BEMAFOR: 

 Név (természetes személyazonosító adat)  

 Belső ellenőri regisztrációs szám 

 Elektronikus elérhetőség 

Címzettek, akikkel a 

személyes adatokat 

közlik: 

A megkeresésekben foglalt személyes adatokat az Államháztartási 

Szabályozási Főosztály érintett tisztviselői ismerhetik meg (a megkeresést 

küldő azonosítása és megkeresésének válaszadása céljából). 

Tájékoztatjuk, hogy ha a megkeresés szerinti válaszadás nem a 

Pénzügyminisztérium Államháztartási Főosztály feladat- és hatáskörébe 

vagy ügyrendjébe tartozik, akkor, a megkeresés az arra illetékes szervezeti 

egység vagy más szerv számára – a megkereső fél egyidejű tájékoztatása 

mellett –válaszadás céljából továbbításra kerül. 

BENY hatósági ügyek: 

Az Áht. 70. § (6) bekezdése alapján az előzőekben felsorolt adatok közül a 

belső ellenőr nyilvántartási száma, neve és választása alapján az (5) 

bekezdés c)–f) pontban meghatározott adatainak egyike nyilvános, ezen 

adatokról bárki tájékoztatást kaphat. A nyilvántartásba vételt végző 

szervezet a nyilvántartásban szereplő belső ellenőr nyilvános adatait 

honlapján nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról 

a nyilvántartásba vételt végző szervezettől bárki tájékoztatást kaphasson. 

A fentiek alapján a nyilvántartás az alábbi linken érhető el:  

Honlap: http://allamhaztartas.kormany.hu/nevjegyzek. 

Személyes adatok - a kötelező szakmai továbbképzés tekintetében - a 

jogszabályban meghatározott feladat és hatáskörök gyakorolhatósága 

biztosításánakcéljából a kötelező továbbképzéseket lebonyolító 

közreműködő szervezet számára (NAV KEKI) is átadásra, illetve 

egyeztetésre kerülnek. 

Adatfeldolgozó neve, 

képviselője (abban az 

esetben kell kitölteni, 

ha adatfeldolgozó 

igénybevételére kerül 

sor): 

 

Az adatok tárolása az elektronikus levelezőrendszerben, valamint az 

adatok rögzítése – az Államháztartási Szabályozási Főosztály tisztviselői 

számára elérhető – a szervezeti közös meghajtón található excel fájlban 

valósul meg. 

A KONFORM adatok tárolása az elektronikus levelezőrendszerben 

(komform@pm.gov.hu), valamint az adatok rögzítése a szervezeti közös 

meghajtón található excel fájlban valósul meg.  

A BENY hatósági ügyek és állásfoglalásokra vonatkozó adatok tárolása 

papíralapon, valamint a közös meghajtókon, az adatok rögzítése a BENYR 

rendszerben, továbbá az adatok közzététele a kormány honlapján valósul 

meg.  

 

A BEMAFOR adatok tárolása az elektronikus levelezőrendszerben 

(bemafor@pm.gov.hu), valamint az adatok rögzítése a szervezeti közös 

meghajtón található excel fájlban valósul meg. 

http://allamhaztartas.kormany.hu/nevjegyzek
mailto:komform@pm.gov.hu
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A fenti platformok üzemeltetése a NISZ Zrt. feladata, így az informatikai 

támogatás révén adatfeldolgozót veszünk igénybe. 

 

Cégnév: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Képviselője: Bancsics Ferenc, vezérigazgató 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

Honlap: http://www.nisz.hu 

Telefonszám: 459-4200 

Harmadik országba, 

nemzetközi szervezet 

számára 

adattovábbítás:  

Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adattovábbítás nem 

történik. 

Személyes adatok 

törlésére előirányzott 

határidők: 

A magánszemélyek, szervezetek nevében eljáró (állásfoglalás-kérés iránti) 

megkeresések esetében az adatkezelés időtartama az iratmegőrzési 

kötelezettséggel megegyezően 5 év. A KONFORM adatkezelés időtartama 

határozatlan, a leiratkozási szándékát jelző tagot töröljük a levelezőlistáról 

és az excel fájlból. A hatósági ügyek tekintetében az adatkezelés 

időpontját az Áht. 70. § (7) bekezdése rögzíti, amely alapján törölni kell a 

nyilvántartásból, aki a nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó 

jogszabályban foglaltakat vagy a kötelező továbbképzési kötelezettségre 

vonatkozó feltételeket nem teljesíti. A nyilvántartásba vétel, valamint a 

nyilvántartásból való törlés szabályait az államháztartásért felelős 

miniszter rendeletben állapítja meg. A természetes személyek 

nyilvántartásból törölt adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet a 

törlést követő tíz évig megőrzi. 

A BEMAFOR adatkezelés időtartama határozatlan, a leiratkozási 

szándékát jelző tag törlésre kerül a levelezőlistáról és az excel fájlból. 

A KONFORM adatkezelés időtartama határozatlan, a leiratkozási 

szándékát jelző tag törlésre kerül a levelezőlistáról és az excel fájlból. 

A kezelt személyes 

adatok forrása, és 

azon adatok köre, 

amelyeket nem az 

Érintett bocsátott a 

Pénzügyminisztérium 

rendelkezésére    

BENY hatósági ügyek: 

Amennyiben az ügyfél nem nyújtja be a büntetlen előéletről szóló hatósági 

erkölcsi bizonyítványt, úgy a Pénzügyminisztérium hatósági hatáskörében 

eljárva jogosult a büntetlen előélet fennállásának igazolását a 

Belügyminisztérium Integrált Portál alapú rendszerén (IPL) keresztül, 

lekérdezni.. 

 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének adatait a kötelező 

továbbképzéseket lebonyolító közreműködő szervezet (NAV KEKI) 

együttműködési megállapodás alapján továbbítja a Pénzügyminisztérium 

részére. 

  


