
 

 

Adatkezelés i  tájékoz tató  
 

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, az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltak szerint, a katonai építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatásához 

szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatosan, a következőkről tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő: 

a) Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 474-1111, honlap: kormany.hu, email 

cím: adatvedelem@hm.gov.hu), 

b) az adatkezelő képviselője: dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, postai cím: 1055 Budapest, Balaton u. 

7-11., telefonszám: 474-1111/21-388, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu 

 

II. Az adatkezelés célja:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 58. § (8) bekezdés alapján  

a) az építésügy körébe tartozó szakmai közfeladat ellátásának elősegítése, 

b) az építmények és telkek állapotának, az építési folyamat végzésének, az építési folyamat résztvevői 

tevékenységének, szerződéses kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége, elmulasztásának (11) bekezdés 

szerinti szankcionálhatósága, 

c) az egyéb szakmai feladatok ellátásához, kötelezettségek teljesítéséhez, építésügyi érdekérvényesítéshez 

szükséges adatok és információk szolgáltatása. 

 

III. Érintettek köre: építtető, kötelezett, építési műszaki ellenőr, építtetői fedezetkezelő, építészeti-műszaki 

tervező, településtervező, településrendezési szakértő, építésügyi műszaki szakértő, vállalkozó kivitelező, felelős 

műszaki vezető, valamint energetikai tanúsító. 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre:  

- természetes személyazonosító adatok, 

- lakcím, értesítési cím, székhely, 

- adóazonosító jel, adószám, 

- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító 

jele, lakcíme, 

- az építtető, kötelezett és építtetői fedezetkezelő kivételével a szakképzettség megnevezése, okirati száma, 

szakmagyakorlási jogosultsági névjegyzéki száma, 

- elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás esetén az elektronikus levélcím, telefonszám, 

- bírságok, szankciók, fegyelmi büntetések. 

 

V. Az adatkezelés jogalapja és időtartama: 
ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

építési engedélyezési eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 

rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés 

közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év  

fennmaradási engedélyezési eljárás Ákr. 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

használatbavételi engedélyezési eljárás Ákr. 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

bontási engedélyezési eljárás Ákr. 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

engedély hatályának meghosszabbítása iránti 

engedélyezési eljárás 

Ákr. 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

 országos építési követelményektől való 

eltérés engedélyezési eljárás  

Ákr. 27. §, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 
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telekalakítási engedélyezési eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

25 év 

használatbavétel tudomásulvételi eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

kötelezési eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

végrehajtási eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

szakhatósági eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési 

tevékenység tudomásulvételi eljárás 

Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

az államhatárról szóló törvény szerint 

szükségessé váló építési tevékenység 

tudomásulvételi eljárás 

Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

a menedékjogról szóló törvény szerint 

szükségessé váló építési tevékenység 

tudomásulvételi eljárás 

Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

építésügyi bírságolási eljárás 

 

 

 

 

 

 

 

Ákr. 27. §, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. 

évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) 3 – 4. §, az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 

mely értelmében az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges 

3 év 

helyszíni ellenőrzés 

 

 

 

 

Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

építésfelügyeleti eljárás 

 

 

 

 

 

 

Ákr. 27. §, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

15 év 

építésfelügyeleti bírságolási eljárás 

 

 

 

 

 

 

 

Ákr. 27. §, a Szankció tv. 3 – 4. §, az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont, mely értelmében az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges 

3 év 

 

Az adatkezelés időtartama: a Szankció tv. és az MH Egységes Iratkezelési Szabályzata alapján 3, 15, ill. 25 év. 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Az adatkezelés során nem történik sem automatizált döntéshozatal, sem 

profilalkotás. 

 

A személyes adatok forrása: ügyfél, valamint az eljárásban részt vevő egyéb érintett. 

 

VI. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

a) Az adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő által megbízott 

ügyintézőkön kívül más személyekkel nem közöljük.  

b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk. 

c) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk. 

d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

 



VII. Az Ön jogai 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 

 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat 

kérelmezheti: 

- személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt 

esetek valamelyike teljesül: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok 

pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok korlátozását kéri, mely esetben az adatokon 

további adatkezelési műveletek nem végezhetők, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön magánérdekből 

igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- ha Ön tiltakozott az adtakezelés ellen, úgy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 

szemben. 

 

- tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést jogi kötelezettség, kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogos érdek, jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 

rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

 


