
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az állami 

tulajdonú HM vagyonkezelésű lakás, gépkocsi tároló, beálló elidegenítésével összefüggő 

adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: 
 

I. Az adatkezelő: 

a) Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Székhely: 1135 Budapest, Lehel u. 

35-37., telefon: 06-1-236-5226, honlap: kormany.hu, e-mail cím: hm.vgh@hm.gov.hu), 

b) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Paksi-Berényi Diána őrnagy (1135 Budapest, 

Lehel u. 35-37., e-mail cím: fel.hm.vgh.adatvedelem@hm.gov.hu, telefon 06-1-236-5226. 

 

II. Az adatkezelés leírása, célja, jogalapja, a személyes adatok kategóriái  

a) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 24/J.§ 

(2) bekezdése szerint az adatok nyilvántartásának célja a kérelmező az általa bérelt, használt 

állami tulajdonú HM vagyonkezelésű lakás, gépkocsi tároló, beálló elidegenítésével összefüggő 

jogosultságának vizsgálata és jogosultság esetén a további intézkedések megtétele az 

elidegenítéshez. 

b) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Haktv. 24/J. § 

(1) bekezdése. 

c) A kezelt adatok kategóriái (Haktv. 18. melléklet) a kérelmező vonatkozásában: születési 

családi és utónév, házassági, felvett családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési és 

családi neve, lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, mobil telefonszám, elektronikus 

elérhetőség, a szolgálati adatok körében a jogviszony megnevezése, katona esetében a 

rendfokozat, a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok. 

d) Amennyiben harmadik személy javára tulajdonjog vagy haszonélvezeti jog alapítását 

kezdeményezik az adásvétel során, a lakáselidegenítési eljárással kapcsolatban korábban 

rendelkezésére bocsájtott adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, a honvédelmi szervezet által 

kezelt adatok köre kiegészül a nyilatkozatban önkéntes hozzájárulás alapján, a harmadik 

személy vonatkozásában megadott adatokkal.  

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama, a személyes 

adatok forrása 

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

közlünk.  

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

c) A Haktv. 24/J. § (3) bekezdése szerint a lakhatás-támogatási szervek az ügyintézésük során 

hozzájuk benyújtott, továbbá a hatásköreik gyakorlása során keletkezett iratokat az ügyintézés 

lezárulását követő 50 évig kezelik. 

d) A személyes adatokat Öntől szerezzük be, az Ön által kezdeményezett elidegenítési eljárás 

lefolytatása érdekében, az adatszolgáltatása tehát minden esetben önkéntes.  

 

IV. Az Ön jogai: 

a) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon. 

b) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat: 

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

o az Infotv-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, 

o célja megszűnt, vagy  
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o az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához, 

o törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy a jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs 

másik jogalapja, 

o az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte. 

- Az Ön jogainak védelme érdekében az adatkezelő az adatkezelés korlátozását rendelheti el 

az alábbi esetekben: 

o ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

o jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását, 

o az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  

o ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő 

rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok 

törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 

fennállásának időtartamára, 

o ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv 

által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – 

így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, 

ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig. 

c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

Infotv. rendelkezéseit, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszékhez, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, valamint panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

http://www.naih.hu/

