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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

HATÁLYA: 2019. JANUÁR 1. 

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat Dorog Város Polgármesteri Hivatalával (székhelye: 2510 

Dorog, Bécsi út 79-81.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint adatkezelővel kapcsolatba került 

természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az 

adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban. 

 

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével 

készült: 

 

1.1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR); 

1.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.). 

 

I. HATÁLY 

 

1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki. 

 

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes 

adatára, amelyet az Adatkezelő kezel. 

  

II. DEFINÍCIÓK 

 

A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban 

meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat 

kifejezetten eltérően határozza meg azokat. 

 

III. A SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS 

 

III.1.  A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok:  

I/A. 

1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme 

2. születési helye, ideje 

3. anyja születési családi és utóneve 

4. lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
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5. családi állapota 

6. adóazonosító jele 

7. társadalombiztosítási azonosító jele 

8. fizetési számlaszáma 

9. email címe és elektronikus elérhetősége 

10. fényképe 

11. önéletrajza 

I/B. eltartott gyermeke(i) 

1. családi és utóneve 

2. születési helye, ideje 

3. anyja születési családi és utóneve 

4. lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely 

5. adóazonosító jele 

6. társadalombiztosítási azonosító jele 

II. 

1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

2. szakképzettsége(i) 

3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

4. tudományos fokozata 

5. idegennyelv-ismerete 

6. képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai 

III. A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

1. a munkahely megnevezése 

2. jogviszony típusának megnevezése 

3. beosztás 

4. besorolás 

5. munkakör 

6. jogviszony kezdő/befejező dátuma 

7. a megszűnés módja 

IV. 

1. a szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok 

2. állampolgársága 

3. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

4. közigazgatási alapvizsga adatai 

5. közigazgatási szakvizsga adatai 

6. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

7. esküokmány száma, kelte 
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8. közigazgatási versenyvizsga adatai 

9. a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai 

V. 

1. az alkalmazó államigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

2. e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete 

3. jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja 

4. munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám 

5. vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai 

6. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

7. a minősítések időpontja 

8. hatályos fegyelmi büntetés 

9. pályázatának adatai 

10. kompetenciaadatai 

11. próbaidejének adatai 

VI. 

1. személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai 

információs rendszer figyelembevételével 

VII. 

1. munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

2. kormányzati kirendelésének adatai 

VIII. 

1. a szolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű áthelyezés 

időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

2. a felmentési időtartam adatai 

IX. 

1. az összeférhetetlenséggel összefüggő adatai 

X. 

1. az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő 

pénzintézet neve, címe; az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel 

lejártának időpontja). 

 

Az adatkezelés célja 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek 

való megfelelés. 

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 
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Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig 

köteles megőrizni az előző bekezdésben foglalt jogszabály rendelkezése értelmében.  

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az Érintett III.1. pontban foglalt adatait az alábbi személyeknek továbbítja, 

illetve továbbíthatja:  

 

- Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.);  

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)  

 

III.2.  A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS  

 

Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok:   

 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése, valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

- a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése 

- a munkahely megnevezése 

- a megszűnés módja, időpontja 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

- a foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony 

kezdete 

- a jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

- személyi juttatások 

- a munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
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- a jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés 

időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

- cafateria igénybevételére vonatkozó adatok; 

- a munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai.  

 

Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a foglalkoztatási jogviszonnyal, kapcsolattal 

összefüggésben, a foglalkoztatási jogviszonyból, kapcsolatból, illetve az ahhoz kapcsolódó 

adójogi és társadalombiztosítási jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és jogszabályokban 

meghatározott kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.  

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Adatkezelő foglalkoztatói minőségénél fogva, jogszabály 

alapján köteles az adatok kezelésére. Az adatkezelés jogalapja az alábbi jogszabályokon alapul: 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig 

köteles megőrizni.  

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az Érintett III.1. pontban foglalt adatait az alábbi személyeknek továbbítja, 

illetve továbbíthatja:  

 

- Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.);  

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó személy;  

- munkavédelmi, tűzvédelmi feladatokat ellátó személy.  

 

III.3.  A GÉPJÁRMŰADÓ, AZ ÉPÍTMÉNYADÓ, AZ IPARŰZÉSI ADÓ, 

TALAJTERHELÉSI DÍJ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ, AZ 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOKKAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

A kezelt adatok köre  

Az adózók személyes adatai, valamint az adótárgyak, az előírt adók, köztartozások, befizetések 

adatai. 

Az adatkezelés célja 

A vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 
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Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény; a gépjárműadóról szóló 1991. évi 

LXXXII. törvény; a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény; a 

szabálysértési eljárásokról szóló 2012. évi II. törvény, valamint az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 

beszedésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 

eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet.     

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban előírt időtartamig 

kerülnek kezelésre. 

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az Érintett III.2. pontban foglalt adatait a Magyar Államkincstár (1054 

Budapest, Hold utca 4.) részére továbbítja.  

 

III.4.  GONDOZÁSI DÍJAK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

A kezelt adatok köre 

Név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.  

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban előírt időtartamig 

kerülnek kezelésre. 

 

III.5. KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL, BEHAJTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   

 

A kezelt adatok köre  

Önkormányzati követelések, név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve.  

Az adatkezelés célja:  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.  
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 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban előírt időtartamig 

kerülnek kezelésre. 

 

 

III.6. SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKKEL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

Név, lakcím, adószám, őstermelői igazolványszám, születési hely és idő anyja neve.  

Az adatkezelés célja:  

Az adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, valamint azok kezelése az Adatkezelőt 

terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, az államháztartásról szóló CXCV. törvény, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben.  

 

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított 5 évig 

(a Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési időig), bizonylatok esetében pedig a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott ideig kerülnek kezelésre.   

 

IV. AZ EMBERI ERŐFORRÁS OSZTÁLY ÁLTAL FOLYTATOTT 

ADATKEZELÉS 

IV.1.  SZÜLETÉSEK HITELES NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

A kezelt adatok köre  

Születési hely, idő, származási hely, a gyermek születési család- és utóneve, neme, személyi 

azonosító jele, a szülők születési család- és utóneve, születési helye, személyi azonosító jele, 

annak hiányában születési ideje, lakóhelye. A szülők és a gyermek esetleges külföldi 

állampolgársága, hontalansága, ismeretlen állampolgársága.  

Az adatkezelés célja:  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásáról és 

részletes szabályairól szóló 429/2017 (XII.20.) Korm. rendelet.  

 

 Az adatkezelés időtartama 
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Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben foglalt jogszabályokban meghatározott ideig 

kerülnek kezelésre.  

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait az alábbi szerveknek továbbítja:  

 

Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2800 Tatabánya, 

Mártírok útja 81/A), Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (2500 Esztergom, Vörösmarty utca 

7.), Budapest Főváros Kormányhivatala (1053 Budapest, Váci utca 61.), Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.).   

 

IV.2.  HÁZASSÁGKÖTÉSEK HIVATALOS NYILVÁNTARTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 A kezelt adatok köre  

A házasságkötés helye, ideje, a férj /feleség születési család- és utóneve, házasságkötés előtt 

viselt előző házassági neve, születési helye, személyi azonosító jele, születési ideje, a 

házasságkötést megelőző családi állapot, lakóhely, házasulók szüleinek születési, családi és 

utóneve, házastársak neve a házasságkötést követően, a házasságkötésnél közreműködő 

anyakönyvvezető, házassági tanúk és ha közreműködött tolmács, e személy neve. 

Megállapodás a születendő gyermek családi neve vonatkozásában, a férj, illetve feleség 

esetleges külföldi állampolgársága vagy hontalansága. A házasságkötés során alkalmazott 

nyelv megnevezése, ha Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét 

használták.   

Az adatkezelés célja:  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásáról és 

részletes szabályairól szóló 429/2017 (XII.20.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény.  

 

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

ideig kerülnek kezelésre.  

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az adatait az alábbi szerveknek továbbítja:  

 

Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2800 Tatabánya, 

Mártírok útja 81/A), Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (2500 Esztergom, Vörösmarty utca 

7.), Budapest Főváros Kormányhivatala (1053 Budapest, Váci utca 61.), Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal: (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.).   
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IV.3.  HALÁLESETEK HIVATALOS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

A haláleset helye és ideje, az elhalt születési és házassági neve, neme, személyi azonosító jele 

vagy születési ideje, családi állapota, lakóhelye, születési helye. Az elhalt szüleinek és 

házastársának születési családi és utóneve. Az elhalt házastársának személyi azonosító jele vagy 

születési ideje, a házasságkötés helye, ideje, ha a házasság a haláleset időpontjában fennállt. Az 

elhalt esetleges külföldi állampolgársága, hontalansága, illetve ismeretlen állampolgársága.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásáról és 

részletes szabályairól szóló 429/2017 (XII.20.) Korm. rendelet. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Az adatok címzettjei 

 

Az Adatkezelő az Érintett IV.3. pontban foglalt adatai az alábbi szerveknek továbbítja:  

 

Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2800 Tatabánya, 

Mártírok útja 81/A), Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (2500 Esztergom, Vörösmarty utca 

7.), Budapest Főváros Kormányhivatala (1053 Budapest, Váci utca 61.), Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal: (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.).   

 

IV.4.  HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

A bejelentő neve, címe, személyazonosító okmány száma. Az örökhagyó neve, születési neve, 

anyja születési családi- és utóneve, az örökhagyó születési helye ideje, utolsó belföldi 

lakóhelye, illetve tartózkodási helye, állampolgársága, haláleset eset helye ideje, az elhalt 

családi állapota, és arra vonatkozó információk, hogy gondnokság alatt állt-e. Végrendeletre 

vonatkozó adatok, hagyatékba tartozó ingó- és ingatlan vagyontárgyak megnevezése, helye. 

Hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők személyes adatai (név, születési hely és 

idő, személy igazolvány száma, cím, elérhetőség, érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok, 

rokonsági fok, képviselő neve.   

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 
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A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Az adatok továbbítása  

 

A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyzőhöz.   

 

  

IV.5. GONDNOKSÁG, ILLETVE GYÁMSÁG ALATT ÁLLÓK VAGYONI LELTÁRA  

 

A kezelt adatok köre  

A nyilatkozatot tévő személy neve, személyazonosító okmány száma. Gondnokság, illetve 

gyámság alá kerülő, illetve került neve, születési neve, anyja születési család- és utóneve, 

születési helye és ideje, utolsó belföldi lakóhelye, illetve tartózkodási helye, állampolgársága, 

családi állapota.  Ingó- és ingatlan vagyontárgyak megnevezése.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.  

 

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Az Adatkezelőhöz megkeresést intéző járási gyámhivatalok.  

 

IV.6. NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS - POLGÁROK SZEMÉLYI, LAKCÍM ÉS 

ÉRTESÍTÉSI CÍMADATAINAK KEZELÉSE, EBBŐL TÖRTÉNŐ OKIRATOK 

KIADÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁS. 

 

A kezelt adatok köre  

Polgár neve, állampolgárságára vonatkozó adatok, neme, születési helye és idő, anyja neve, 

személyi azonosító jele, lakcíme, családi állapota, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésének helye, haláleset helye, ideje, nyilvántartásba kerülés jogcíme. 

Az adatkezelés célja  



11 

 

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

és annak végrehajtására vonatkozó 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 

 

 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

A nyilvántartásból jogszerűen adatot igénylő személy vagy szerv.   

 

IV.7. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS 

A KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK 

VEZETÉSE, VALAMINT EZZEL EGYIDEJŰLEG HÁTRÁNYOS, 

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETRE VONATKOZÓ STÁTUSZ 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

A kezelt adatok köre  

Szülő, illetve törvényes képviselő, valamint a gyermek személyes adatai, jövedelmi viszonyaira 

vonatkozó adatok.   

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) 

részére, Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére, a helyi óvodák, 

iskolák, illetve a Kincstári Szervezet részére továbbítja.    

   

IV.8. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 
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A kezelt adatok köre  

A kérelmező személyes adatai, jövedelmi viszonyaira vonatkozó adatok.   

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.  

  

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak továbbítja.   

 

IV.9. KÖZTEMETÉSEK LEBONYOLÍTÁSA, AZOK NYILVÁNTARTÁSA  

 

A kezelt adatok köre  

Az elhunyt, valamint annak hozzátartozóinak személyes adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.  

  

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait az eljáró temetkezést lebonyolító személy részére 

továbbíthatja.  

 

IV.10.  HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ DÍJFEZETÉSI KEDVEZMÉNY 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

A kezelt adatok köre  

A kedvezményt igénylő személyes adatai.  

Az adatkezelés célja  
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Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

9/2014. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet.  

  

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettje  

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai út 38.), 

a Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 71.), valamint az 

NHKV Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 103.) részére továbbítja.  

 
IV.11. VÉDENDŐ FOGYASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA  

 

A kezelt adatok köre  

A kérelmező személyes adatai, illetve a szociális ellátás fennállására vonatkozó adatok.   

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az annak végrehajtásáról 

szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Az Adatkezelő az Érintett adatait az EON Energiakereskedelmi Kft. és a Nemzeti 

Közműszolgáltató Zrt. részére továbbítja.   

 
IV.12. SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

A szülő, illetve törvényes képviselő, valamint a gyermek személyes adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

Adatok címzettjei  

 

Dorog és Térsége Családsegítő Központ.  

 

IV.13.  ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ LAKÁSOK KIUTALÁSÁVAL, 

CSERÉJÉVEL, BÉRLETÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   

 

A kezelt adatok köre  

A pályázó, illetve kérelmező személyes adatai, illetve lakhatási körülményei. 

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

IV.13. ÓVODÁS KORÚAK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

A gyermek neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve.   

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerül kezelésre. 
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Adatok címzettjei  

 

Komárom-Esztergomi Megyei Kormányhivatal – Oktatási Hivatal (2800 Tatabánya: Bárdos 

László út 2.); Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2800 

Tatabánya, Mártírok útja 81/A).  

 

IV.14.  BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   

 

A kezelt adatok köre  

Felek neve, lakcíme, születési ideje.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

IV.15. EBNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 

A kezelt adatok köre  

A tulajdonos személy neve, lakcíme, születési ideje.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a veszélyes 

állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII.17.) FM rendelet.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatai az előző bekezdésben említett jogszabályokban meghatározott 

időtartamig kerülnek kezelésre. 

 

V. A MŰSZAKI OSZTÁLY ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS  

 

V.1.  KISKERESKEDELMI, NAGYKERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, 

 ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGEK  NYILVÁNTARTÁSA  

 

A kezelt adatok köre  
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A kereskedő, a kereskedelmi tevékenység, és üzlet adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett adatai a kereskedelmi tevékenység befejezéséig kerülnek kezelésre.   

 

Az adatok címzettjei  

 

Az adatkezelő az adatokat az alábbi szerveknek, illetve személyeknek továbbíthatja: Járási 

Népegészségügyi Intézet (2510 Dorog, Hantken M. u. 8.), Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.), Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (2500 Esztergom, Kossuth u. 40.), Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség 

(2800 Tatabánya, Komáromi út 6.) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (2800 Tatabánya, 

Bárdos L. u. 2.) NAV KEM Vám,- és Pénzügyőri Igazgatóság (2801 Tatabánya, Pf.:176.) 

Dorogi Rendőrkapitányság (2510 Dorog, Mátyás kir. u. 1.), ÉD. Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség (9002 Győr Árpád u. 28-32.). 

 

V.2.    VÁSÁROKRÓL, PIACOKRÓL ÁS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKRÓL, HELYI 

 TERMELŐI PIACOKRÓL VEZETETT  NYILVÁNTARTÁS 

 

A kezelt adatok köre  

A fenntartó, az üzemeltető, a vásár, a piac és bevásárlóközpont adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (II. 13.) Korm. rendelet, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

 Az Érintett adatai a tevékenység befejezéséig kerülnek kezelésre.   

 

Az adatok címzettjei  

 

Az adatkezelő az adatokat az alábbi szerveknek, illetve személyeknek továbbíthatja: Járási 

Népegészségügyi Intézet (2510 Dorog, Hantken M. u. 8.), Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.), Munkavédelmi és 



17 

 

Munkaügyi Felügyelőség (2800 Tatabánya, Komáromi út 6.) Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.), Dorogi Rendőrkapitányság (2510 Dorog, Mátyás 

kir. u. 1.).   

 

V.3.  NEM ÜZLETI CÉLÚ SZÁLLÁSHELYEKRŐL VEZETETT 

 NYILVÁNTARTÁS 

 

A kezelt adatok köre  

Nem üzleti célú szálláshely szolgáltató adatai és a szálláshely adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, a 173/2003. (X.28) Korm. rendelet 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

 A tevékenység befejezéséig.  

  

Az adatok címzettjei  

 

Járási Népegészségügyi Intézet (2510 Dorog, Hantken M. u. 8.), Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (2500 Esztergom, Kossuth u. 40.), Építéshatóság (2500 Esztergom, Széchenyi tér 

1.), Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9002 Győr Árpád u. 28-32.). 

 

V.4.  A MEGTILTOTT SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

 NYILVÁNTARTÁSA 

 

A kezelt adatok köre  

A szolgáltatási tevékenység és tevékenységet végző adatai.  

Az adatkezelés célja  

Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény 29. §-a.  

 

V.5 SZÁLLÁSHELYEKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS  

 

A kezelt adatok köre  

A szálláshely-szolgáltató adatai és a szálláshely adatai.  

Az adatkezelés célja  
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Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.  

Az adatkezelés jogalapja 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

A tevékenység befejezéséig.  

 

Az adatok címzettjei  

 

Járási Népegészségügyi Intézet (2510 Dorog, Hantken M. u. 8.), Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.), Munkavédelmi és 

Munkaügyi Felügyelőség (2800 Tatabánya, Komáromi út 6.), Építéshatóság (2500 Esztergom, 

Széchenyi tér 1.), Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2500 Esztergom, Kossuth u. 40.) Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.).   

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI 

 

Az Érintett jogosult: 

 

a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog); 

b) személyes adatainak helyesbítését kérni; 

c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog); 

d) korlátozását kérni adatainak kezelésének; 

e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; 

f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.  

 

Az Érintett jogosult továbbá: 

 

a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt 

tenni; 

b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; 

c) kártérítést igényelni. 

 

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes 

adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 
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harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a 

személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti 

az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának jogáról; 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az 

Érintett másként kéri. 

 

Az Adatkezelő a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott 

esetekben tagadhatja meg, amely esetben az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a 

felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi 

rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

 

A helyesbítéshez való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.   

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 

Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és 

az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás 
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arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

A tiltakozáshoz való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

 

Az adathordozhatósághoz való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 

 

A bírósághoz fordulás joga  

 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az 

alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.  

 

A kártérítéshez való jog  

 

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó 

jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.  

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett 

kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül megválaszolja.  

 

Az Érintett a kérelmeket az Adatkezelő varoshaza@dorog.hu e-mail címére 

elektronikusan, illetve postai úton a 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. címre küldheti el. 

 

VI. SZERVEZÉSI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és 

szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben 

részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra 

hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és 

sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 

válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő rendszeresen 

felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

mailto:dorogibolcsode@dorog.hu
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Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, 

teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben az Adatkezelő külön is 

kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok 

tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon az Adatkezelő azokat hathavonta felülvizsgálja. 

 

VII. ELÉRHETŐSÉGEK 

 

1. Az adatkezelő: 

 

Dorog Város Polgármesteri Hivatal  

Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.   

Telefonszáma: +36 33 431 299 

E-mail címe: varoshaza@dorog.hu 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő  

 

Neve: dr. Kovács Dávid  

Címe: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 1. I. em. 5.   

Telefonszáma: +36 33 500 085   

E-mail címe: david.kovacs@kovacs-ugyvedi-iroda.hu 

  

3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Telefonszáma: +36 1 391 1400 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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