M a ra d vdnlua gro n - h a s zn o s it ti Zd rtk 6 r(i e n M iik ii d 6 R 6szvd nyt d rs a s dg

1l / 2 OZ l. sz. v ezArigazgatili utasf t6s
a Maradvdnyvagyon-hasznosit6 Zdrtkttriien Mfiktid6 R6szvdnytiirsasdgnak a ZOZL.
6vi LDfiVI. ttirv6ny keret6ben v6gzett, az MR Ktiztiss6gi Lalcisalap Nonprofit Kft.
felk6sziil6s6t lehet6v6 tev6, b6rl6kre 6s iogszerfien egytittlak6 szem6lyekre
vonatkoz6 adattovibbitrisi tev6kenys 69616l

A

Maradvdnyvagyon-hasznosit6 Zdrtktirfien Mfikitd6 R6szv6nytiirsas6g (a
tov6bbiakban: ,,MVH Ztt") Szervezeti 6s Mfik<id6si Szabdlyzatinak (a toviibbiakban:
,,SZMSZ") 6. S (6) bekezd6s f) pontjdban foglalt felhatalmazds, valamint az MVH Zrt.
adaW6delmi 6s adatbiztons{gi szabAlyzata alapjiin az MVH Zrt vezfirigazgat6j6nak
hatiskrir6be tartoz6 szabiiyozAsi tdrrykrirben

a

kovetkez6ket rendelem el:

1.S
(1) Az egyes otthonteremt6si dllami feladatok karitatfv szervezetek 6ltali 6tv6llal6s6r6l
sz6l6 202L.6vi DfiXVI. torv6ny (a tovabbiakban: ,,Trirv6ny") Torv6ny 1. S (1) bekezd6se
alapjdn a Maradvdnyvagyon-hasznosft6 Zrt. vagyonkezel6s6be kertilt,dllami tulajdonban
6116 lakhatSsi c6hi 6s lakdsb6rleti jogviszony keret6ben hasznosftott ingatlanok - a
fenndll6 lakiisb6rleti jogviszonyokkal terhelten - a Torv6ny alapjdn 2022. janudr 1.
napjdval ingyenesen, nyilvdntartdsi 6rt6ken tort6n6 Stvezet6ssel az MR Kozoss6gi
Lak6salap Nonprofit Kft. (a toviibbiakban: ,,MR NKft.") tulajdondba adhat6ak. A Torv6ny
1.S (2) bekezd6se alapjdn az ingatlanok ingyenes tulajdonba ad6sdr6l - az 6llami vagyon
fehigyelet66rt felel6s miniszter (a tovdbbiakban: miniszter) Sltal el6k6szftett javaslat
alapjdn - a Korm6ny nyilv6nos hatdrozattal dont. A Torv6ny 5. S (1) bekezd6se alapjiin a
Torv6ny szerinti feladatok etadeserll, az dtadds-iiw6teli eljiirds lefolytatiisiir6l a
miniszter 2021. december 31. napjdig gondoskodik.
(2) Az MVH Zrt.-t 6s az MR NKft.-t terheli azon Torv6nyb6l fakad6 kotelezetts6g, hogy
el6k6szits6k a Torv6ny szerinti feladatok, fenndll6 lakisb6rleti jogviszonyoh 6s 6rintett
ingatlanok 6tadaset, az AtadAs-6tv6teli elj6rdst, valamint felk6sztiljenek arra, hogy a
Torv6nyben meghatdrozott feladatokat 2022. januiir 1. napjdt6l az MR Nkft. koteles
ellStni. Az MVH Zrt. Torv6nyb6l fakad6 kotelezetts6ge annak biztosft6sa, hogy az MR
NKft. felk6sztilhessen a Torv6nyben meghat6rozott kozfeladatainak ell6t6sdra, ami a
minisztert terhel6, Torv6ny 5. S (1) bekezd6se szerinti feladat r6sz6t k6pezi.
(3) felen utasitds 1. sz. Ftiggel6ke szerint iillapftom megaz MVH Zrt. iitalvlgzett, az MR
NKft. felk6sztil6s6t lehet6v6 tev6, b6rl6kre 6s jogszerfen egytittlak6 szem6lyekre
vonatkoz6 adattov6bbftdsi tev6kenys6g6nek nyilvdntartiisdt. A nyilvdntartiis mell6klet6t
k6pezi az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 2016 /679 sz. Rendelete [a tovebbiakban:
,,GDPR") szerinti, 6rintetteknek sz6l6 adatkezel6si tij6koztat6. A tdj6koztat6nak
folyamatosan el6rhet6nek kell lennie az MVH Zrt. honlapjdn, valamint kinyomtatott
formiiban az MVH Zrt [igyf6lszolgdlati irod6j6ban.

2.S
(1) f elen utasitds az alflirAs napjdn l6p hat6lyba, rendelkez6seit a hatdlyba l6p6s napj6t6l
kell alkalmazni.
(2) felen utasftdsban nem szabAlyozott k6rd6sekben a kapcsol6d6 hatdlyos jogszab6lyok,
6s szab{lyzatok vonatkoz6 ellirirsai szerint kell elj6rni.

Budapest, 202t. november 16.
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szimri Ftiggel6ke

Adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge

Adatkezel6 neve: Maradvlnyvaryon-hasznosit6 Zdrtkdrfien Mfiktid6 R6szv6nyt{rsasfg (a
tovdbbiakban: MVH ZrL, TdrsasSg Adatkezel6)
Sz6khelye: 1134 Budapest, Angyalf<ildi

[t 5. b. 6p.

Clgjegz6ksziim: 01-10-141534
TelefonszAm: +36-l-795-5200
e-mail clm: info@mvhzrlhu
Adaw6delmi tiszWisel6 el6rhet6s6 gei: +36-L-795-5200, info@mvhzrt.hu

A

Nemzeti Eszkcizkezeld Programban r0szt vev6 termdszetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztosiuisdr6l sz6l6 2018. 6vi CIIL trirvdny (a tovdbbiakban: ,,Otthonteremt6si w.") 221A. S-6ban foglalt
rendelkez6sek, toviibbi a hitelszerz6d6sb6l ered6 kritelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes
szem6lyek lakhatisiinak biztosftiisiival <isszeftigg6 lebonyolit6i feladatok elliitiisdr6l sz6l6 343/2020
(VII.14.) Kormdnyrendelet 6rtelm6ben a Nemzeti Eszk<izkezel6 ZrL (a tovdbbiakban: ,,NET Zrt") 2020.
okt6ber 3L-6vel megszfinl A hivatkozott jogszabiilyok 6rtelm6ben 2020. november 01. napjdt6l a NET ZrL
jogai 6s kdtelezettsdgei a TLA Vagyonkezel6 6s -hasznosit6 KorlStolt Felel6ss6gfi Tiirsasdgra mint az
Otthonteremt6si W. szerinti Lebonyolft6ra sziillak iir
A TLA Vagyonkezel6- 6s hasznosit6 Kft. (a tovebbiakban: TUI Kft) iitalakuldssal 2021. okt6ber L. napjdn
megszflnl A TLA Kft jogut6dja 2021,. okt6ber 2. napjet6l kezd6d6en az iilam kdpviselet6ben eljiir6 MVH

Zrt-,aTLA Kft adatkezel6i suituszrlb6l fakad6 iogai 6s ktitelezetts6gei2O2t. okt6ber 2.napifvalaz
MVH ZrL-re sz6lltak 6t

II. Adattovdbbitiis hdttere 6s c6lia
A Kormdny otthonv6delmi int6zked6s sorozatdnak egyik meghatAroz6 eleme a NET ZrL, illewe 2020.
november 1. napjet6l a TLA KfL, majd az MVH Zrt 6ltal mfik<idtetett program (a tovebbiakban: ,,NET
program"). A hitelez6 bankok krjzremfikrid6s6vel, a hitelad6s (zdlogkdtelezett) eltal benyfjtott

szdnd6knyilatkozatban felaj;inlott lak6ingatlanokat a NET Zrt a Magyar Allam javiira megviis6rolta, 6s
ezzel egtidej(ieg az eredeti tulajdonosnak hatiirozatlan id6re b6rbe adta annak 6rdek6ben, hogy a
szociiilisan r6szorult csalddok toviibbra is az otthonukban maradhassanak. A NET Zrt. azon lak6ingatlanok
egy rflszdt, melyek tekintet6ben a b6rleti szerz6d6s megszfint, jogszabiilyban meghatdrozottpillyAztatAsi

rend keret6ben a riszorul6k r6sz6re ism6tb6rbe adta.

A b6rbeadott ingatlanok tekintet6ben az Otthonteremt6si tv. szerinti b6rbead6i 6s vagyonkezelfii
iogokat jelenleg a magyar dllam k6pviselet6ben elj6r6 MVH Zrt. gyakorolia, 6s teliesiti a iogszabdlyb6l
fakad6 b6rbead6i 6s vagyonkezel6i ktitelezetts6geket
Az eryes otthonteremt6si itlami feladatok karitativ szervezetek eltali itvtllalds{r6l sz6l6 202L.
6vi DfiXVI. ttirv6ny (a tovdbbiakban: ,,Ttirv6ny") L. $ (1) bekezd6se alapjdn az iillami tulajdonban iill6
lakhatiisi c6l[ 6s lakisbdrleti jogviszony keret6ben hasznositott ingatlanok - a fenndll6 lakiisb6rleti
jogviszonyokkal terhelten - a Torv6ny alapjdn 2022. jarutlr 1. napjdval ingyenesen az MR Kdztiss6gi
Lakdsalap Nonprofit l(ft. [a tovdbbiakban: ,,MR NKft.") tulajdondba adhat6ak. A T<irv6ny 1. S (2)
bekezd6se alapjiin az ingatlanok ingyenes tulajdonba adiis6r6l - az dllami vagyon feltigyelet66rt felel6s
miniszter (a tovdbbiakban: ,,miniszter") iiltal el6k6szitett javaslat alapjiin - a Kormdny nyilvdnos
hatArozattal d<int. A Trirv6ny 5.S (1) bekezd6se alapj6n a Torv6ny szerinti feladatok etadesiir6l, azAtad{setv6teli eljdr6s lefolytatdsdr6l a miniszter 2027. december 31. napjdig gondoskodik.
A Ttirv6ny 1. S (4) bekezd6se alapj6n az MR NKft. az ingatlanok 6w6tel6t krivet6 k6t 6vig a B6rl6k szAm{ra
a fenniill6 lakdsb6rleti szerz6d6sben meghatirozottakniil hiltrdnyosabb felt6teleket nem hatirozhat meg.

Zrt-t 6s az MR NKft.-t terheli azon Trirv6nyb6l fakad6 kritelezetts6g, hory el6k6szfts6k a Ttirv6ny
szerinti feladatoh fenn6ll6 lakiisb6rleti jogviszonyok, 6s ingatlanok iitadiisdt, az {tadAs-Aw6teli eljdriist,
valamint felk6sztiljenek arra, hory a Trirv6nyben meghat6rozott feladatokat 2022. janu{r L. napj6t6l az
MR Nkft kdteles elldtni. Az MVH Zrt. T<irv6nyb6l fakad6 kritelezetts6ge annak biztosft6sa, hogy az MR
Az MVH
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NKfr felk6sztilhessen a Trirv6nyben meghatdrozott krizfeladatainak elldtds{ra, ami a minisztert terhel6,
Ttirv6ny 5. S (1) bekezd6se szerinti feladat r6sz6t k6pezi.
Az MVH Zrt 6s az MR NI(ft Egytittmflk<id6si Megdllapod6sban hatiroztdk meg azt a rende! melynek
keretdben az MVH ZrL minden olyan szem6lyes adatoq informiici6t, folyamatlefrds! ismeretet iitad, illewe
felt6telt biztosft az MR NIfft r6sz6re, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az MR NKft felk6sztilhessen a
Ttirv6nyben meghatirozott feladatok elliitiisdra. Az Erytittmrikrid6si Megillapod{s szerz6d6ses keretet ad
az MVH ZrL vagyonkezel6s6ben dll6, Iakiisbdrleti jogviszony keret6ben hasznositott ingatlanokhoz
kapcsol6d6, fenndll6 lakiisb6rleti jogviszonyokkal drintett b6rl6k 6s jogszerfien egytittlak6k szem6lyes
adatainak MR NKft r6sz6re trirtdn6 toviibbitilsdnak.
Az adattoviibbftis konkr6t c6lia az Egytittmfiktjddsi Megdllapodiis teljesft6s6vel annak biztosftisa, hogy az

MR NKft

a

Ttirv6ny szerinti k<izfeladatainak elliitisira informatikai, strat6giai, mentordldsi,

folyamatszervezdsi, munkaszervez6si, k<ivetel6skezel6si szempontb6l felk6sztilhessen, mellyel azMVH Zrt.
eleget tesz a jogszabdlyban meghat{rozott kdtelezetts6g6nek.

Az MR NIfft a szem6lyes adatok dWdtel6t krivet6en rinill6 adatkezel6nek min6siil, aki felel6s a szem6lyes
adatok v6delm66rt 6s biztonsiigd6rt
Az MVH Zrt. Altal az MR NKft r6sz6re vlgzett szem6lyes adatok tov{bb{tisdra az Eur6pai Parlament 6s a
Tandcs (EU) 2016/679 Rendelete (a tovdbbiakban: ,,GDPR"), valamint az informdci6s rinrendelkez6si
jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. trirv6ny (a tov{bbiakban: ,,Info tv.") vonatkozik.

III. Adattovdbbiuissal 6rintettek ktire 6s a tovdbbftand6 szem6lyes adatok.
a dattovdbbitiis cimzetti e
Az MVH Zrt. tov6bbitja az MVH Zrt.-vel b6rleti jogviszonyban iill6 B6rI6k ktivethez6 szem6lyes adatAtaz
MR NKft. r6sz6re:
n6U sztilet6si csaliidi 6s ut6n6v,
sztilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csalddi ut6neve,
lakcime,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsz6m, e-mail cfm),

b6relt ingatlan helyrajzi szAma,
b6relt ingatlan cime (term6szetbeni fekv6se),
bdrelt ingatlan forgalmi 6rtdke,
b6relt ingatlan ingatlan-nyilvdntart{si megnevez6se,
egy hflztarlAsban 6l6k szlma,
b6relt ingatlan v6tel6ra, v6tel{r megfizetds6nek ddtuma, visszavdsdrlesi vetelera,
lakdsb6rleti szerufidls l6trej<itt6nek napja,
lakdsb6rleti szeru6d6s szerinti els6 b6rleti dij, valamint az aktudlis b6rleti dij 6sszege,
b6rleti jogviszony alapj{n fennill6 taftozes risszege 6s jogcfme, tartoz{s ktivetel6se 6rdek6ben
ktilddtt felsz6lftisok ddtuma, fizet6si felsz6llt6sok 6s felmonddsi folyamatok stitusza, szdmla
cfmzettk6nti megjeltil6s, b6rleti jogviszony alapjSn kiiillt szdml{k adattartama,
b6rleti j ogviszonyh oz tartoz6 esetleges kauci6 adatoh
b6rleti jogviszony hat6rozatlan, illewe hatdrozott id6tartama,
b6relt ingatlan mfiszaki {llapota, abban bektivetkez6 vdltozdsok, b6rlem6nyellen6rz6sek dltuma,
ellen6rz6s sordn tett megdllapftisok, miiszaki 6llapotfelm6r6si 6s b6rlem6nyellen6rz6si
dokumentumo( f6nyk6pek
ingatlan dtadds-6W6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja, kdrtilm6nyei, ism6telt birtokbaades
id6pontja, kdriilm6nyei,
ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi iiryszdm, szerzfid,lsszilm.

Az MVH Zr't. tovdbbf$a a lakdsb6rleti

szerz6d6sben felttintetett, illetve az MVH Zrt- irdsbeli
hozzilirulAsdval az ingatlanban tart6zkod6, az MVH Zrt.-vel b6rleti jogviszonyban nem dll6 iogszerfien
egytittlak6 (egy hdztartdsban 616) szem6lyekre vonatkoz6 kcivetkez6 szem6lyes adatokat az MR NI(ft.
16sz6re:
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n6v,

lakcfm,

B6rl6vel fenndll6 hozz{tartoz6i viszony,
b6relt ingafl anhoz kapcsol6d6 e gyedi iigyszdm, szeru6dissz{m

Az MR NI(ft. a szemdlyes adatok 5tv6tel6t krivet6en rin6ll6 adatkezel6nek min6siil, aki felel6s a szem6lyes
adatok v6delm66rt 6s biztonsdgAErL Az MR NKft adatai:
c6gn6v: MR Ktiztiss6gi Lakdsalap Nonprofit
cflgje gyzdkszdm : 0 1 - 0 9 - 3 8 4 60 6
sz6khely: L125 Budapest, Szarvas Gdbor

ft

Korliitolt Felel6ss6gfi Tiirsasiig

58-60.

e-mail el6rhet6s6g: info@mrkl.hu

IV. Adattovdbbitiis iogalapia 6s

id6tartama

Az adattoviibbft6s iogatapia: Az adattoviibbitdsra az eryes otthonteremt6si dllami feladatok karitatfv
szervezetek dltali 6W6llaldsiir6l szbl6 2O2L.6vi L)OfiVI. tdrvdny 1. S (1) bekezd6se, 5. S (1) bekezd6se
alapjdn kertil sor. Az adattoviibbitds az MVH Zrt jogi ktitelezetts6ge (GDPR 6. cikk. (1) bekezd6s c) pontja),
6s egyben jogszabiilyban meghatiirozott krizfeladata (GDPR 6. cikk (1) bekezd6s e) pontja).

Az adatkezel6s

V.

id6tartama: Az adattoviibbitisra202t. december 31. napjiiig kertil sor.

Adatfeldolgoz6 adatkezel6se az adattovibbitdshoz kapcsol6d6an

Az MVH Zrt. a krivetkez6 adaffeldolgoz6t veszi igdnybe szolgiiltatisi szerz6d6s alapjdn.

Adatfeldolgoz6 neve:

NISZ Nemzeti Infokommunikfci6s

Szolgdltat6

Zdrtkdrfi en Mfi kdd6 R6szv6nytdrsasfg
sz6khelye:

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

telefonsz6ma:

+36-1/459-4200

kozponti e-mail cfme:

info@nisz.hu

adatkezel6si tev6kenys69 leiriisa:

Az

si 6s
keret6ben az MVH ZrL

adatfeldolgoz6 informatikai tirhelyszolgeltat

tizemeltet6si szeru6d6s
kezel6s6ben

l6v6 szem6lyes adatok tdroltrsiir6l 6s

biztonsdger6l, v6delm616l gondoskodik.

VI. Szem6lyes adatok biztons6ga az adattovfbbftdshoz kapcsol6d6an
Az MVH ZrL az E$/iittmfikdddsi Megillapod6s szabdlyai szerint magas biztonsigi szintfi jelsz6val v6dett
adatallom6nyk6nt adja dt a szemdlyes adatokat az MR NKft r6sz6re. Az adatAtad6s informatikai
biztons6gdr6l az MVH ZrL informatikai biztonsigi szakembere gondoskodik.
MELLEKLET: Adatkezel6si Tdj6koztat6
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R6szv6nytdrsasig202L.6vi LXXXVI. ttirv6ny keret6ben v6gzett, az MR
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I. Adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge

o
o
.
o
o
o

Adatkezel6 neve: Maradvinyvagyon-hasznosit6 Zdrtktirfien Mfiktid6 R6szv6nyt{rsasiig (a
tovdbbiakban: MVH ZrL, T{rsas{g, Adatkezel6)
Sz6khelye:1134 Budapest, Angyalfoldi rit 5. b. 6p.
C|gjegyz6ksziim: 01-10-141534

TelefonszAm:+36-l-795-5200
e-mail c(m: info(Dmvhzrt.hu
Adaw6delmi tisztvisel6 el6rhet6s6gei: +36-1-795-5200, info@mvhzrt.hu

A

Nemzeti Eszkrizkezel6 Programban r6szt vev6 termdszetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztosikisdr6l sz6l6 2018. 6vi CIII. tdrv6ny [a tovdbbiakban: ,,Otthonteremt6si W.") 22/A. S-6ban foglalt
rendelkez6sek, tovAbbil a hitelszerz6d6sb6l ered6 ktitelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes
szem6lyek lakhatasdnak biztosikisdval risszeftigg6 lebonyolit6i feladatok ell6uisdr6l sz6l6 343/2020
(VII.14.) Korm6nyrendelet 6rtelm6ben a Nemzeti Eszkrizkezel6 Zrt (a tovdbbiakban: ,,NET Zrl") 2020.
okt6ber 31-6vel megszfnt. A hivatkozott jogszabdlyok 6rtelm6ben 2020. november 01. napj6t6l a NET Zrt.
jogai 6s kritelezetts6gei a TLA Vagyonkezel6 6s -hasznosit6 Korldtolt Felel6ss6gii Tiirsasdgra mint az
Otthonteremt6si tv. szerinti Lebonyolft6ra szdlltak dt.
Kft (a tovebbiakban: TLA Kft ) dtalakuldssal 2021. okt6ber 1. napjdn
megsz(nt. A TLA Iffr jogut6dja202l. okt6ber 2.napjAt6l kezd6d6en aziilam k6pviselet6ben eljiir6 MVH

A TLA Vagyonkezel6- 6s hasznosit6

Zrt,aTLA KfL adatkezel6i suituszdb6l fakad6 iogai
MVH Zrt-re szilltak 6t.

6s ktitelezetts6gei2021^.

okt6ber 2.napiSvalaz

II. Adattov6bbitiis hattere 6s c6lia.
t6i6koztat6ban haszndlt alanfosalmak
A Kormdny otthonv6delmi int6zked6s sorozat6nak egyik meghatiiroz6 eleme a NET Zrt., illewe 2020.
november L. napjdt6l a TLA l(ft., majd az MVH Zrt. 6ital mfkridtetett program (a tovilbbiakban: ,,NET
program"). A hitelez6 bankok krizremfik<id6s6vel, a hitelad6s (ziilogkritelezett) dltal benyfjtott
sziinddknyilatkozatban felajdnlott lak6ingatlanokat a NET Zrt. a Magyar Allam javSra megviis6rolta, 6s
ezzel egyidejfileg az eredeti tulajdonosnak hatarozatlan id6re b6rbe adta annak 6rdek6ben, hogy a
szocidlisan rdszorult csalddok tovdbbra is az otthonukban maradhassanak. A NET Zrt. azon lak6ingatlanok
ery r6sz6t, melyek tekintet6ben a b6rleti szen6d,6s megsziint, jogszabiilyban meghatiirozott piilyiztatisi

rend keret6ben a r{szorul6k r6sz6re ism6tb6rbe adta.

A b6rbeadott ingatlanok tekintet6ben az Otthonteremt6si tv. szerinti b6rbead6i 6s varyonkezel6i
iogokat jelenleg a magyar iillam k6pviselet6ben elj6r6 MVH Zrt. gyakorolia, 6s teliesiti a iogszabdlyb6l
fakad6 b6rbead6i 6s vagyonkezel6i ktitelezetts6geket
Az egyes otthonteremt6si dllami feladatok karitativ szervezetek eltali {wellaldsiir6l sz6l6 2021.
6vi LXXXVI. ttirv6ny (a tovibbiakban: ,,Ttirv6ny") L. $ (1) bekezd6se alapjin az dllami tulajdonban iill6
lakhatasi c6l[ 6s lakiisb6rleti jogviszony keret6ben hasznositott ingatlanok - a fenniill6 lak6sb6rleti
jogviszonyokkal terhelten - a Tdrv6ny alapj6n 2022. januAr 1. napjdval ingyenesen az MR Krizriss6gi
Lak6salap Nonprofit Kft. (a tovibbiakban: ,,MR NKft.") tulajdondba adhat6ak. A Trirv6ny 1. S (2)
bekezd6se alapjdn az ingatlanok ingyenes tulajdonba addsdr6l - az dllami vagyon feltigyelet66rt felel6s
miniszter (a tovilbbiakban: ,,miniszter") 6ltal el6k6szitett javaslat alapjdn - a Kormdny nyilvdnos
hatiirozattal dtint. A Tdrv6ny 5. S (1) bekezd6se alapj6n a Trirv6ny szerinti feladatok 6taddsdr6l, azAtadAs6w6teli eljiir6s lefolytatasdr6l a miniszter 202L. december 31. napj5ig gondoskodik.
A T<irv6ny 1. S t4) bekezd6se alapjdn az MR NKft. az ingatlanok dw6tel6t krivet6 k6t 6vig a B6rl6k szimAra
a fenniil16 lakdsb6rleti szerz6d6sben meghatdrozottakndl hiitrdnyosabb felt6teleket nem hat6rozhat meg.

Zrt-t 6s az MR NKft.-t terheli azon Trirv6nyb6l fakad6 kritelezetts6g, hogy el6k6szits6k a T<irv6ny
szerinti feladatok, fenndll6 lakdsb6rleti jogviszonyok, 6s ingatlanok dtad6s6t, az AtadAs-ittvdteli eljerest,
valamint felk6sztiljenek arra, hogy a T<irv6nyben meghatdrozott feladatokat 2022. janudr 1. napjdt6l az
MR Nkft. kdteles ell6tni. Az MVH Zrt. Trirv6nyb6l fakad6 kritelezetts6ge annak biztositiisa, hogy az MR
Az MVH
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NKft felk6sziilhessen a Ttirv6nyben meghatirozott k<izfeladatainak elliitiislra, ami a minisztert terhel6,
Ttirv6ny 5.S (1) bekezd6se szerinti feladat r6sz6tk6pezi.
Az MVH Zft- es az MR NKft Egyttfmriktid6si Meg{llapodiisban hatiroztiik meg azt a rendet melynek
keret6ben az MVH ZrL minden olyan szem6lyes adatot, inform{ci6t, folyamatleirdst, ismeretet etad, illewe
felt6telt biztosit az MR NKfE r6sz6re, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az MR NKft felk6sziilhessen a
Trirv6nyben meghatdrozott feladatok ell6tas{ra. Az Egytittmfik<id6si Megiillapodds szerz6d6ses keretet ad
az MVH ZrL vagyonkezelds6ben 6116, lakiisbdrleti jogviszony keret6ben hasznosltott ingatlanokhoz
kapcsol6d6, fenniill6 lakdsb6rleti jogviszonyokkal 6rintett b6rl6k 6s jogszer(en egytittlak6k szem6lyes
adatainak MR NKfL r6sz6re ttirt6n6 tov{bbftdsdnak.
Az adattovdbbitds konkr6t c6lia az Egytittmfiktid6si Meg{llapodds teljesit6s6vel annak biztosftisa, hogy az

MR NKft

a

Ttirv6ny szerinti ktizfeladatainak elliitiisdra informatikai, strat6giai, mentordl{si,

folyamatszervez6si, munkaszervez6si, krivetel6skezel6si szempontb6l felk6sztilhessen, mellyel azMVH ZrL
eleget tesz a jogszabdlyban meghatdrozott ktitelezetts6g6nek.
Az MR NIfft a szem6lyes adatok dw6tel6t krivetden <in5ll6 adatkezel6nek min6siil, aki felel6s a szem6lyes
adatok v6delm66rt 6s biztonsdgd6ru
Az MVH Zrt- Altal az MR NKfl r6sz6re v6,gzett szem6lyes adatok toviibbitiisiira az Eur6pai Parlament 6s a
Taniics (EU) 2016/679 Rendelete (a toviibbiakban: ,,GDPR"), valamint az informdci6s tinrendelkez6si
jogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l sz6l6 2071.6vi CXII. trirv6ny (a toviibbiakban: ,,Info tv.") vonatkozik.

Zrt-vel b6rleti iogviszonyban 6116
B6rl6ket 6s az ingatlanban 616 iogszerfien egytittlak6 szem6lyeket a jelen Adatkezel6si Tdi6koztat6
ftjdn l5j6koztatla a szem6lyes adatok kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l, lry ktikinrisen az
adatkezel6 szem6ly6r6l, az adatkezel6s c6ljdr6l, a kezelt adatok krir6r6l, az adatkezel6s jogalapjiir6l, az
adatkezel6s id6tartam6r6l, az adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6r6l, az adatok megismer6sdre jogosult
szem6lyek krir6r6l, az adatbiztonsiigi int6zked6sekr6l, az 6rintettek jogair6l 6s jog6rv6nyesit6si
Az MVH ZrL az adattovdbbftas kapcsiin 6rintetteket azaz az MVH

lehet6s6geir6l.

felen taj6koztat6 7 p6ldiinyban az MVH Zrt. Ugyf6lszolgdlati irodahelyis6g6ben (1122 Budapesf
Vdrosmajor utca 35.) kinyomtatott formdban el6rhet6, valamint elektronikus form6ban folyamatosan
megtalelhat6 az MVH Zrt honlapjdn (www.mvhzrt.hu).

Zrt az adatok kezel6s6t iogszerfien 6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett szAmAra dtl6that6
m6don vflgzi. A jogszerfi, tisztess6ges 6s iitl6that6 adatkezel6s 6rdek6ben az MVH Zrt. ktiz6rthet6
Adatkezel6si Tdj6koztat6t Sllit rissze az 6rintettek r6sz6re. Az MVH Zrt megfelel6 technikai 6s szervez6si
int6zked6seket hajt v6gre annak 6rdek6ben, hogy garantilja az 6rintettek szem6lyes adatainak
biztonsfgdt
Az MVH

Alapfogalmak:

szem6lyes adat azonosftott vagy azonos[that6 term6szetes szemdlyre (,,6rintett") vonatkoz6 biirmely
informiici6 (pl.: a 86116 neve, e-mail cfme, b6relt ingatlan cime);
a szem6lyes adat alapjiin azonosftott vagy - ktizvetleniil vagy ktizvetve azonosfthat6 term6szetes szem6ly (ember) (jelen Tiij6koztat6 alapjAn az MVH Zrl-vel b6rleti

6rintett b6rmely meghatdrozott,

jogviszonyban d,ll6 86116 6s az ingatlanban

616

jogszerfien egyr,ittlak6 szem6ly);

adatkezel6st az alkalmazott eljdrdst6l ftiggetlentil a szem6lyes adatokon v6gzett bdrmely mfivelet vary a
mfiveletek 6sszess6ge, igr ktikinrisen az adatok gyfijt6se, felv6tele, r<igzit6se, rendszerezdse, tiroldsa,
megvdltoztatdsa, pontositisa, felhaszndl6sa, lek6rdez6se, tovdbbitiisa, nyilvdnossiigra hozatala,
risszehangoldsa vagy dsszekapcsolisa, ttirl6se 6s megsemmisft6se;

adatlrezel6: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, szervezet, aki vagy amely <indll6an vagy mdsokkal erytitt
az adatok kezel6s6nek c6ljiit 6s eszkrizeit meghatArozza, az adatkezeldsre (bele6rWe a felhaszn6lt eszk<izt)
vonatkoz6 drint6seket meghozza 6s v6grehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val v6grehajtatja. A jelen
Tiij6koztat6ban bemutatott adattovdbbftds tekintet6ben adatkezel6 az MVH

Zrt
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adatfeldolgoz6:, az MVH Zrt.-vel szerz6d6ses jogviszonyban 6116 term6szetes vagy jogi szem6ly, illeile
jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezf szervezet, aki vagy amely szerz6d,6s alapj6n - bele6rwe a jogszabdly
rendelkez6se alapjdn kdtdtt szerz6d.6stis

- adatkezel6 nev6ben

az adatok kezel6s6t v6gzi;

feltigyeleti hat6sfg: Magyarorsz6gon a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informiici6szabadsdg Hat6sdg
tov{bbiakban: NAIH), mely szervezet feladata

(a

a szemdlyes adatok v6delm6hez fiiz6d6 jog 6rv6nyesft6se.

III. Adattov6bbitissal 6rintettek ktire 6s a tovdbbitand6 szem6lyes adatok.
adattovdbbitis cimzettie
Az MVH Zrt. toviibbitja az MVH ZrL-vel b6rleti jogviszonyban
MR NKft r6sz6re:

5116

B6rl6k ktivetkez6 szem6lyes adatAtaz

n6v, sziiletdsi csalddi 6s ut6n6v,
sziilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csalddi ut6neve,
lakcfme,

el6rhet6s6gi adatok (telefonsziim, e-mail cfm),
b6relt ingatlan helyrajzi szAma,
b6relt ingatlan cfme (term6szetbeni fekv6se),
b6relt ingatlan forgalmi 6rt6ke,
b6relt ingatlan ingatlan-nyilviintartiisi megnevez6se,
egy h{ztartAsban 6l6k szAma,
b6relt ingatlan v6teldra, v6telilr megfizet6s6nek ddtuma, visszav6sdrldsi v6teliira,
lakiisb6rleti szerz6d6s I6trejritt6nek napja,
lakiisb6rleti szerz6d1s szerinti els6 bdrleti dij, valamint az aktuelis b6rleti dfj risszege,
b6rleti jogviszony alapjiin fennill6 tartozis risszege 6s jogcime, tartozds krivetel6se 6rdekdben
ktilddtt felsz6lftisok ddtuma, fizet6si felsz6litdsok 6s felmondiisi folyamatok st6tusza, szdmla
cfmzettk6nti megjekil6s, b6rleti jogviszony alapjiin kiellt szamlek adattartama,
b6rleti jogviszonyh oz tartoz6 esetleges kauci6 adatoh
b6rleti jogviszony hatdrozatlan, illewe hatdrozott iddtartama,
b6relt ingatlan mfiszaki illlapota, abban bekrivetkez6 v6ltozdsok, b6rlem6nyellen6rz6sek ddtuma,
ellen6rz6s sor6n tett meg6llapltdsok, mfiszaki dllapotfelm6rdsi 6s b6rlem6nyellen6rz6si
dokumentumok, f6nyk6pek
ingatlan dtad6s-iiW6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja, k<irtilm6nyei, ism6telt birtokbaadiis
id6pontja, kririilm6nyei,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tiryszdm, szerz6d6sszdm.

Az MVH Zrt. tovabbltia a lak{sb6rleti

szerz6ddsben felttintetett, illetve az MVH ZrL irdsbeli
hozzAjArullsdval az ingatlanban tart6zkod6, az MVH Zrt.-vel b6rleti jogviszonyban nem dll6 iogszerfien
egytittlak6 (egy hflzafiAsban 616) szem6lyekre vonatkoz6 krivetkez6 szem6lyes adatokat az MR NKft.
16sz6re:

n6v,
lakcfm,
B 6rl6vel fenniill6 hozzltartoz6i viszony,
b6relt ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm, szerz6d6sszdm

Az MR NIffr a szem6lyes adatok 6tv6tel6t kdvet6en rindll6 adatkezel6nek min6siil, aki felel6s a szem6lyes
adatok v6delm66rt 6s biztonsiig66rt Az MR NKft. adatai:
c6gn6v: MR Ktiztiss6gi Lakdsalap Nonprofit Korldtolt Felet6ssdgfi
cfgjegyzd'kszdm : 0 1 -09- 3 8460 6
sz6khely: 1125 Budapest, Szarvas Gdbor [t 58-60.
e-mail el6rhet6s6g: info@mrkl.hu

Tfrsasfg
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IV. Adattov6bbiuis iogalapia 6s id6tartama
Az adattoviibbft6s iogalapia: Az adattovitbbftisra az eryes otthonteremt6si dllami feladatok karitatfv
szervezetek 6ltali dwdllal{sdr6l sz6l6 202L.6vi LIJrXVL trirv6ny 1. S (1) bekezd6se, 5. S (1) bekezd6se
alapjiin keriil sor. Az adattovdbbltAs az MVH Zrt. jogi k<itelezetts6ge (GDPR 6. cikk. (1) bekezd6s c) pontja),
6s egyben jogszab6lyban meghat6rozott k<izfeladata (GDPR 6. cikk (1) bekezdds e) pon$a).
Azadatkezel6s id6tartama: Az adattoviibbitAsra202t. december 31. napj6ig keriil sor.

V.

Adatfeldolgoz6 adatkezel6se az adattovibbft6shoz kapcsol6d6an

Az MVH Zrt. a k6vetkez6 adatfeldolgoz6tveszi ig6nybe

szolgiltatiisi szeru6d6s alapj{n.

NISZ Nemzeti Infokommunikdci6s

Adatfeldolgoz6 neve:

Szolgdltat6

Zdrtkdrfi en Mfi kdd6 R6szv6nytlrsas{g
sz6khelye:

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

telefonszdma:

+36-7/459-4200

krizponti e-mail cime:

info@nisz.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leirdsa:

Az

adatfeldolgoz6 informatikai tdrhelyszolgiiltatasi 6s
tizemeltet6si szerufidfls keret6ben az MVH ZrL
kezel6s6ben l6v6 szem6lyes adatok tdrol6sdr6l 6s
biztonsdgdr6l, v6delm6r6l gondoskodik.

VI. Szem6lyes adatok biztonsdga az adattovdbbit5shoz kapcsol6d6an
Az MVH ZrL az Egytittmfikdd6si Megdllapodiis szab{lyai szerint magas biztonsegi szintfi jelsz6val v6dett
adauillomdnyk6nt adja 6t a szem6lyes adatokat az MR NI(ft. r6sz6re. Az adatAtadds informatikai
biztonsegar6l az MVH ZrL informatikai biztonsdgi szakembere gondoskodik.

VII. Erintettek iosai
VIL1. A szem6lyes adatok t<irl6se
Az MVH Zrt. kriteles

a)

ttirtilni

a kezelt szem6lyes adatot, ha

az 6rintett azt k6ri, illet6leg hozz6jdrul6s{t visszavonja, kiv6ve, ha a GDPR az adatok
tov6bbi kezel6s6t lehet6v6 teszi;

b) azadatkezel6s c6lja megszfint;
c) az 6rintett tiltakozik az MVH Zrt jogos 6rdek6n alapul6 adatkezel6s
d)
e)

ellen, kiv6ve,ha az
MVH Zrt k6pes ktizdrthet6en bizonyftani az 6rintett szdm6ra az adatkezel6s jogossdgi!
a szemdlyes adatokat az MVH Zrt jogellenesen kezelte;
az adatkezel6s hatiirideje eltelt

Az 6rintett k6relmet nyrijthat be szem6lyes adatainak

ttirl6se irdnL
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VII.2. Az adatkezel6s korldtozdsiihoz val6 jog
Az MVH Zrt. korldtozzaaszem6lyes adatok kezel6s6t, ha
az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontossdgiit mikor is a korl{tozds a pontosftishoz
sztiks6ges id6tartamra vonatkozik;
az adatkezelds jogellenes , de az 6rintett ellenzi adatainak t<irl6s6t 6s k6ri a felhaszn{l{s

a)
b)
c)

korl6toziisfu

az adatkezel6si c6l megszfint de az 6rintett k6ri adatainak kezel6s6t jogi

igdnye

6rv6nyes[t6s6hez;

d) az 6rintetttiltakozottaz

adatkezel6s ellen.

Az 6rintett jogosult arra, hog5r k6r6s6re az MVH
egyike fenn6ll.

Zrt korliitozzaaz adatkezel6s!

ha a fenti felt6telek

VII.3. A helyesbit6shez val6 jog

Az 6rintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az MVH Zrt indokolatlan k6sedelem n6lktil helyesbitse a rii
vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Az MVH Zrt. az 6rintett ktikin k6r6se n6lktil is kriteles
pontosftani, jav(tani az Altala helytelentil kezelt adatot.
VIL4. A tiltakozdshoz val6 jog

Az drintett jogosult arra, hogy biirmikor tiltakozzon szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha az MVH Zrt.
iiltal folytatott adatkezel6s az MVH Zrt jogos 6rdek6n alapul. Tiltakozds eset6n az MVH Z* kizAr6lag
akkor kezelheti tovdbb az 6rintett adatait, ha bizonyftja, hogy jogos 6rdeke els6bbs6get 6lvez az 6rintett
6rdeleivel szemben.
VII.5. Az 6rintett hozziif6r6si ioga

Az drintett jogosult arra, hogy az MVH ZrL-t6l k6relm6re visszajelz6st kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e [,,hozzdf6r6si iog"). Az MVH Zrt az 6rintett k6r6s6re

kiiliin tAifikozatAst nyriit

az adatkezel6s c6ljai, az adatok kateg6riili, a toviibbitissal drinteft cfmzettek,
az adatkezel6s id6tartama, az 6rintetti jogok gyakorldsa, a feltigyeleti hat6siigndl t<irt6n6 panaszt6tel, az
adatok forrisa tekintet6ben. Az MVH Zrt. eltalenoss6gban kriteles teljeskrirfi 6s kriz6rthet6 tdj6koztatiist
nytjtani az 6rintett r6sz6re az adatkezel6ssel risszeftigg6 l6nyeges krirtilm6nyekr6l. Ha az 6rintett k6ri, az
MVH Zrt. a szem6lyes adatok miisolatat rendelkezdsdre bocs:itja.
VIL6. Erintetti k6relmek beny{tdsdnak. kezel6s6nek rendje

Az 6rintettek a szem6lyes adataik kezel6s6vel kapcsolatos k6relmeiket sz6ban (szem6lyesen), vagy
iriisban (szem6lyesen, e-mailben, postai riton) jelenthetik be az aliibbi el6rhetds6gi cimeken.
MVH

Zrt Ugyf6lszolgdlati Iroda el6rhet6s6gei:

o
o
o
o

cfm: 1122 Budapesf V6rosmajor u. 35.
telefonszdm: (06-1) 795-5100

e-mailcfm:netorogram@mvhzrt.hu
iigyf6lfogadiisi id6: H

-

P,

8:00

-

17:00

Az MVH Zrt. indokolatlan k6sedelem n6lktil, legfeljebb a k6relem be6rkez6s6t6l sziimitott egy h6napon
beltil tdj6koztatja az 6rintettet a k6relme nyomin hozott int6zked6sekr6l, k6rt informiici6kr6l. A
t{j6koztatiist az MVH Zrt. az 6rintett eltal k6rt m6don adja meg.

Ha a k6relmet benyrijt6 szem6ly kildte k6ts6ges, az MVH Zrt. az 6rintett szem6lyazonossiigdnak
meger6sit6s6hez sztiks6ges tovebbi informdci6kat kdrhet. Az MVH Zrt. a kieg6szit6 tejekoztatdsra felhiv6
level6t a k6relem be6rkez6s6t krivet6 5 napon beltil megktildi.
Az MVH Zrt. az 6rintetti jogokkal kapcsolatos tiij6koztatds 6s int6zked6s tekintet6ben kiiltin diiaziist
f6szabilly szerint nem szfmit fel, kiz6r6lag abban a kiv6teles esetben, ha a k6relem egy6rtelmfien
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megalapozatlan vagy az drintett az adatokr6l tribbszriri mdsolatot k6r 6s a k6relem teljesft6se ktiltintisen
jelent6s adminisztrativ krilts6ggel jdr.

hozzAf6rflsi jogit, a helyesbit6shez val6 jogo! a
jogot
jogot,
6s a tiltakozdshozval6 jogot az 6rintett meghatalmazottja
a korldtoz6shoz val6
trirldshez val6
jogosult 6rv6nyesiteni. A meghatalmazdst krizokiratba, teljes bizonyit6 erejii maginokiratba kell foglalni,
tiryint6z6si rendelkez6ssel kell elletni, tovdbbd az MVH Zrt -ndl kell megtenni.Haaz 6rintett 6let6ben nem
tett meghatalmazdst, az 6rintett Polgdri Ttirvdnykrinyv szerinti kozelihozzltartoz6ja annak hidnydban is
gyakorolhatja az 6rintettet megillet6 helyesbit6shezval6 jogot, tiltakozlshoz val6 jogot, valamint -haaz
adatkezel6s mAr az 6rintett 6let6ben is jogellenes volt vary az adatkezel6s c6lja az 6rintett hal{ldval
megszfint - a trirl6shez 6s a korl6tozdshoz val6 jogotaz drintett haldliit k<ivet6 tit 6ven beltil.

Az 6rintett

haldlft ktivet6 dt 6ven beltil az 6rintett

VIL7. Erintett jogorvoslati lehet6s6gei
Nemzeti Adaw6delmi 6s Informiici6szabads{g Hat6s6gndl benyrijthat6 panasz

Amennyiben az 6rintett rigy v6li, hogy a szem6lyes adataival kapcsolatos k6relmdt az MVH ZrL-nek nem

sikertilt megnyugtat6 m6don rendeznie, vagy rigy ft6li meg, hory szem6lyes adatai kezelCs6vel
kapcsolatban srilyos jogs6relem 6rte, illet6leg az MVH Zrt. az adatkezel6s sor{n nem tartja be a GDP& Info

W. rendelkez6seit, rigy a Nemzeti Adatv6delmi 6s Informdci6szabads{g Hat6sSgn6l jogosult
panaszbejelent6st tenni. K6riiik, ha esetlegesen iogs6rt6st 6szlelnek Tiirsasiigunk r6sz6r6l,

mindenekel6tt sziveskedienek Tirsasigunkhoz fordulni a iogs6rt6s orvosldsa 6rdek6ben. Az MVH
Zrt minden sztiks6ges int6zked6st megtesz annak 6rdek6ben, hogy a felmeriil6 panaszokat az
6rintettek 6rdekeinek megfelelden rendezni tudia.
A Nemzeti AdaW6delmi 6s Informdci6szabadsdg el6rhet6s6gei:
sz6khely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacim:1374 Budapest, Pf.603.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-74L0
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e-mail: usvfelszolsalat@naih,hu
honlap: www.naih.hu

Bir6sdghoz fordul6s ioga
Az 6rintett 6ltal tapasztalt jogellenes adatkezel6s eset6n polg{ri pert kezdemdnyezhet az MVH Zrt ellen. A
per elb(rdldsa a trirv6nysz6k hatdsk<ir6be tartozik. A per - az 6rintett vdlasztdsa szerint - a lak6helye

szerinti ttirv6nysz6k el6tt is megindithat6.
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