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1. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke: 

 

 

• Adatkezelő érdeke:  
Az adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem, a banktitok, üzleti információk, személyes adatok 
megőrzése létesítményeiben. Ezen érdek elérése céljából történik az elektronikus és a papír alapon vezetett 
beléptető rendszer üzemeltetése. 

 

• Az érdek jogszerűségének igazolása:  
Az adatkezelési tevékenység jogszerűsége megállapítható, hiszen nem ütközik a jog semmilyen formájába. A 
jogszerűséget támogatja az a körülmény is, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § (1) bekezdése értelmében elektronikus 

beléptető rendszer az erre vonatkozó megbízási szerződés alapján alkalmazható, ha a védett területre 

jogszabály vagy a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphetnek be, 
illetőleg tartózkodhatnak ott.  

Mindezek mellett az adatkezelés segíti az adatkezelőt az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfelelésben.  
A GDPR 24. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és 
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik. 
Ilyen technikai és szervezési intézkedés az üzleti információkhoz és a személyes adatokhoz való fizikai 
hozzáférés szabályozása, korlátozása és a MOL beszállítói munkavállalóinak ebből a célból történő megfelelő 
azonosítása. Ezen felül a GDPR szerint az adatkezelőnek biztosítania szükséges, hogy az „adattakarékosság 
elvéből” kifolyólag kizárólag olyan személyek férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, információkhoz, 
akiknek ez a munkájuk elvégzéshez feltétlenül szükséges.  
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdések értelmében „üzleti titok a gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni 
értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban 
tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.” 
A Munka törvénykönyve 11. § (1)-(2) bekezdései értemében „A munkáltató a munkavállalót csak a 
munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során 
alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló 
magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai 
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.” 

 

• A jogos érdek megfelelően konkrét:  
A jogos érdek megfelelően konkrét, mert kerüli a túl általános megfogalmazást. A körülmények figyelembe 
vételével a lehető legpontosabb meghatározást teszi. Ezt mutatja az is, hogy a személy- és vagyonvédelem 
megvalósulása, a banktitok, üzleti információk, személyes adatok megőrzése az adatkezelő létesítményeire 
lett szűkítve. Következésképpen a jogos érdek pontosabb, szűkebb megfogalmazása nem volna lehetséges.  
 

• A jogos érdek valódi és aktuális:  
Az adatkezelőhöz ténylegesen és folyamatosan nagy számban érkeznek külsős látogatók, az adatkezelő 
létesítményeiben a személyforgalom mértéke kiemelkedőnek számít, így nagy biztonsági kockázatot 
jelentene, ha a belépések felügyelete nem valósulna meg. A fent említett adatkezelési tevékenység által 
tehát ténylegesen és azonnal csökkenthető a nagyszámú belépések jelentette biztonsági kockázat.  

 

• Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke:  
Magyarország Alaptörvénye M) cikke értelmében Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a 
vállalkozás szabadságán alapszik. A társadalom rendeltetésszerű működésének alapfeltétele az, hogy a 
vállalkozások az üzleti érdekeiket meg tudják védeni.  Emellett az adatkezelő által üzemeltetett objektumok 
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között van nemzeti létfontosságú rendszerelem. Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek számít a 
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. 
törvény alapján kijelölt olyan rendszerelem, amelynek kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok 
folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős hatása lenne Magyarországon. Ezáltal egyértelműen 
mutatkozik, hogy az adatkezelés társadalmi érdeket is szolgál. A személy- és vagyonvédelem össztársadalmi 
érdek, mely tágabb értelemben összefügg a bűncselekmények hatékony felderítésével, illetve a 
közbiztonsággal. Társadalmi célként említendő még, hogy az emberi élet, testi épség védelme 
megvalósulását is szolgálják az adatkezelések. 

 
A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a szükségesség kérdése. 
 

 
2. Az adatkezelés szükségessége 

 

       

• Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül 
szükséges és alkalmas:  

A jogos érdek megvalósulásához elengedhetetlen a létesítménybe történő belépések ellenőrzése, hiszen 
azáltal, hogy csak az arra jogosultak, és ellenőrzött módon léphetnek az adott területre, a lehető legkisebb 
mértékre csökkenthetők a személy- és vagyonvédelmi kockázatok. A belépések ellenőrzését szolgáló 
beléptető rendszerek alkalmazása és azok technikai megoldásai olyan garanciákat biztosítanak, amelyek a 
létesítményekbe belépő személyek személyazonosságának megállapítását magas szinten biztosítják. Ennek 
köszönhetően csak az arra jogosultak léphetnek be az adatkezelő létesítményeibe és azok részeire.   
Tehát megállapítható, hogy az adatkezelőnél a személy- és vagyonbiztonság megvalósulásához, illetve 
vállalati adatainak védelméhez feltétlenül szükséges és alkalmas az adatkezelés. 
 

• Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó 
megoldások, mellyel az érdek elérhető:  

A belépési jogosultságok nyilvántartására, kezelésére, a belépő személyek személyazonosságának pontos 
azonosítására nem létezik a piacon alternatív, kevésbé korlátozó eszköz. Kevésbé korlátozó megoldásnak 
számítana az egyén szempontjából, ha az adatkezelő kevesebb személyes adatot kezelne róla, azonban ez 
nem lehetséges, hiszen kizárólag olyan adatok kezelése történik, melyek feltétlenül szükségesek az érintett 
pontos azonosításához, így a rendszer működtetéséhez. Mind az informatikai rendszerben rögzített, mind a 
belépőkártyák személyes adatai a rendszer rendeltetésszerű működéséhez szükséges adatokat tartalmazza, 
így azok csökkentése nem képzelhető el. Következésképpen mindegyik említett adatkezelés a fentebb 
azonosított jogos érdek eléréséhez szükséges adatok körére korlátozódik, a lehető legkevésbé korlátozó 
módon. Ebből adódóan tehát megállapítható, hogy az adatkezelő számára nem áll rendelkezésre olyan 
alternatív, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó megoldás, amellyel az érdek elérhető lenne. 

 
Mindezek alapján az adatkezelés szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban vizsgálható az arányosság 
szempontrendszere. 

 
3. Az érdekek arányosságának mérlegelése 

 
3.1.  Érdekek természetének vizsgálata 

• Az adatkezelő jogos érdekének természete:  
Az adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem megvalósulása, a banktitok, a vállalati adatok és 
üzleti információk megőrzése természetüket tekintve társadalmilag és jogilag is elismert érdekek. 

 

• Az adatkezelő jogos érdekének jellege:  
A munkáltatónak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy létesítményeiben megvalósuljon a megfelelő személy- 
és vagyonbiztonság, illetve a cégre vonatkozó üzleti titkokat és bizalmas információkat megvédje. A szóban 
forgó adatkezelési tevékenység nélkül az adatkezelő személy- és vagyonvédelemhez, valamint információ-
biztonság megvalósulásához fűződő alapvető gazdasági és üzleti érdeke jelentős mértékben veszélyeztetve 
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lenne. A jogos érdek fontosságát emeli ki az is, hogy annak körében az adatkezelő nemzeti létfontosságú 
rendszerelemet is védelemben kíván részesíteni. Ez a tény alátámasztja az adatkezelő jogos érdekének 
nagymértékű társadalmi támogatottságát. Következésképpen az adatkezelő jogos érdeke kiemelkedő 
fontosságú, mert az alapvető jelentőségű és nagy társadalmi jelentőséggel is bír. 

 

• Az érintett érdeke:  
A személyes adatok kezelése az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső soron 
az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog 
az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Az Alkotmánybíróság állandó 
gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az 
önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos 
módon korlátozható. 
 

• Az adatok jellege:  
A kezelt adatok között nem szerepel se faji, etnikai származásra, se politikai véleményre, se vallási, világnézeti 
meggyőződésre, se szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, se genetikai, biometrikus, se egészségügyi 
adatokat, se szexuális életre, szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat, tehát a GDPR 9. 
cikkében meghatározott személyes adatok különleges kategóriának egyikét sem tartalmazzák. 
Megemlítendő azonban, hogy a kezelt adatok között szerepelnek az érintettek mozgásadataira, 
tartózkodására vonatkozó információk, melyek fokozottan személyes jellegű adatoknak számítanak, így 
kezelésükkor körültekintően szükséges eljárni.  
 
3.2.  Adatkezelés hatásainak vizsgálata  

• Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások:  
Bár az érintett számára az adatkezelés nem jár kifejezett előnnyel, viszont megteremti a biztonságos 
tartózkodásának alapvető körülményeit, az adott adatkezelési tevékenység az érintettek személyi és vagyoni 
védelmét is szolgálja. Az adatkezelés érintheti negatívan az egyént, hiszen az nem feltétlenül egyezik 
akaratával. Ezt a negatív hatást azonban mérsékli az a tény, hogy az adatkezelőnek sem az elektronikus, sem 
a papíralapú beléptető rendszerek üzemeltetésekor nem célja az érintett ellenőrzése és a tárolt adatok nem 
is használhatók erre a célra. Az adatkezelés nem alkalmas súlyosabb érzelmi reakciók, mint például 
szorongás, kiszolgáltatottság érzése kiváltására, mivel nem avatkozik olyan mélyen az érintett 
magánszférájába, hogy ez megvalósulhasson. Ezt támogatja az a tény is, hogy a gyakorlatban teljesen 
elfogadott ezeknek a beléptető rendszereknek a működtetése. Ez alapján az adatkezelés az érintett jogába 
történő súlyos beavatkozást nem okoz. 

 

• Érintett helyzete:  
        Az érintett az adatkezelő létesítményébe belépő látogató. 
 

• Adatkezelő helyzete:  
A MOL Nyrt. a MOL-csoport tagja, mely 25 ezer munkavállalóval 30 országban tevékenykedik, székhelye 
Budapest. A MOL-csoport az egyik legnagyobb vállalatcsoport Közép-Kelet Európában. Ez alapján az 
adatkezelő vonatkozásában jelentős gazdasági erő állapítható meg. 

 

• Az érintett és az adatkezelő kapcsolata:  
Az adatkezelő és az érintett között – a látogatás céljától függően - változatos jellegű kapcsolat állhat fenn: 
elképzelhető az is, hogy nincs köztük jogviszony, vagy a köztük lévő jogviszony nem közvetlen. 

 

• Az adatkezelés hatása az érintettre, az adatkezelővel való kapcsolata fényében:  

Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, korlátozza, illetve 
többnyire egyenlőtlen jogviszony alapján történik. Az adatkezelő és az érintett között előfordul, hogy 

nincsen közvetlen jogi kapcsolat, így az adatkezelés hatása is kisebb súlyú az érintettre nézve. 
 

• Az érintett ésszerű elvárásai:  
Az érintett ésszerű elvárásai keretében számolhat azzal, hogy az adatkezelő a létesítményeinek biztonsága 
érdekében, a beléptető rendszer működtetése során kezeli majd személyes adatait. Ez különösen igaz annak 
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fényében, hogy az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy nála beléptető rendszer működik, 
amelynek működtetése érdekében személyes adatokat kíván kezelni.  

 

• Az adatkezelés módja:  
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva – csupán azon adatok körére 
vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a jogos érdek megvalósulásához. A kezelt adatok kizárólag a 
jogos érdek megvalósítását szolgáló célból kerülnek megtekintésre, rögzítésre és tárolásra. Így az adatkezelő 
az érintett személyes adatait különösen nem veti össze más adatokkal, nem végez profilozást, az adatokat 
nem hozza nyilvánosságra. Ezzel az adatkezelés hatásai a lehető legnagyobb mértékben előreláthatóak és 
kiszámíthatóak. 

 

• Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről:  
Az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett 
számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Az adatvédelmi tájékoztató ezen kívül részletesen tartalmazza az 
adatokhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek körét. 

 
3.3. Egyéb biztonsági intézkedések  

• Adatok korlátozott ideig történő megtartása:  
A kezelt személyes adatok kezelése a jogszabályok és különböző érdekek figyelembe vételével a lehető 
legrövidebb időtartamra korlátozódik. A kártya használatához kapcsolódó személyes adatok a belépéstől 
számított 24 órán belül törlődnek, ill. törlésre, megsemmisítésre kerülnek.  
 

• Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása:  
A személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára lehetséges, akiknek a 
munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van, ezt az érintettek számára hozzáférhető adatkezelési tájékoztató 
munkakör szerint pontosan meghatározza. E mellett a központi adatbázis fizikailag védett, belépési 
jogosultsággal korlátozott helyen üzemel. Az adatbázis elérése jogosultsággal korlátozott. A belépési pontok 
vezérlői szabotázs védelemmel ellátottak. A beléptető rendszer kliens programjai jogosultság védelemmel 
rendelkeznek, a programok egyedileg kerülnek telepítésre. A beléptető rendszer adatbázisán történő 
műveletek naplózásra kerülnek.  
 

• Egyéb szervezési és technikai intézkedések 
A fentieken felül az adatkezelő a személyes adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre 
állásának garantálása érdekében az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT 
biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően.  
 
Az adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok 
klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus 
programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus 
kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, 
tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi 
incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli. 
 

 
4. Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása 
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Jogos érdek fennáll 
Az adatkezelő jogos érdeke fennáll, hiszen annak jogszerűsége a fentebb részletezettek szerint egyértelmű. 

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a jogos érdek kellően meghatározott, valódi és aktuális is egyben, a 

szükségesség további vizsgálata helyes. 

Az adatkezelés szükséges 
A jogos érdek megvalósulásához szükséges a létesítménybe történő belépések ellenőrzése, hiszen azáltal, hogy 
az adott területre csak az arra jogosultak léphetnek, a lehető legkisebb mértékre csökkenthetők a személy- és 
vagyonvédelmi kockázatok. A beléptető rendszerek és azok technikai megoldásainak köszönhetően az adatkezelő 
a létesítményekbe belépő személyek azonosítása által magas szinten képes ellenőrizni a belépéseket. Mindezek 
mellett az adatkezelő csupán a személyek pontos azonosításához szükséges, minimális adatokat kezeli. 
Tekintettel arra, hogy a belépési jogosultságok nyilvántartására, kezelésére, a belépő személyek 
személyazonosságának pontos azonosítására nem létezik a piacon alternatív, kevésbé korlátozó megoldás, az 
adatkezelő a meghatározott érdek elérését más módon nem képes ténylegesen elérni. Kevésbé korlátozó 
megoldásnak számítana az egyén szempontjából, ha az adatkezelő kevesebb személyes adatot kezelne róla, 
azonban ez ugyancsak nem lehetséges, hiszen kizárólag olyan adatok kezelése történik, melyek feltétlenül 
szükségesek az érintett pontos azonosításához, így a rendszer működtetéséhez. Ebből adódóan tehát 
megállapítható, hogy az adatkezelő számára nem áll rendelkezésre olyan alternatív, az egyén szempontjából 
kevésbé korlátozó megoldás, amellyel az érdek elérhető lenne. 
 

Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában 

Érdekek természetének vizsgálata 
Az adatkezelés az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát érinti, ez a jog azonban nem 
jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az szükségesség és arányos módon korlátozható. Tekintettel 
arra, hogy az előbbiek alapján a szükségesség már fennáll, a továbbiakban az arányosság vizsgálata indokolt. Az 
érintett érdekének természete az adatkezelés meg nem engedhetősége felé mozdítja az arányosságot. Az 
adatkezelő érdekének természete azonban az arányosságot az adatkezelés megengedhetősége felé mozdítja, 
hiszen az jogilag és társadalmilag is elismert érdek. Tekintettel az adatkezelő érdekének jellegére, annak 
rendkívüli fontosságára, amelyet a társadalomban való nagymértékű elvárása is tovább támogat, az arányosság 
mércéje még tovább mozdul az adatkezelés megengedhetősége felé. Ugyanezt eredményezi a tény, hogy az 
adatkezelés nem terjed ki a különleges adatok kategóriájának egyikére sem. Az azonban, hogy a kezelt adatok 
között szerepelnek az érintettek mozgásadataira, tartózkodására vonatkozó információk, melyek fokozottan 
személyes jellegű adatoknak számítanak, az arányosság mércéjét az érintett jogainak elsőbbsége felé mozdítja el.  
 
Az adatkezelés hatásának vizsgálata 
Az a tény, hogy az adatkezelés eredményezhet negatív érzelmi hatásokat az érintett számára az adatkezelés meg 
nem engedhetősége felé mozdítja az arányosságot, ezt azonban teljes mértékben ellensúlyozza, hogy az 
adatkezelés az érintett védelmét is szolgálja valamint, hogy adatkezelő az adatkezelést nem használja fel az 
érintett ellenőrzésére. Ezt tovább erősíti, hogy az adatkezelés nem avatkozik az egyén magánszférájába olyan 
mértékben, hogy az kiszolgáltatottság érzést keltsen. Az, hogy az adatkezelő oldalán nagy gazdasági erőfölény 
azonosítható, az arányosság mércéjét az érintett jogainak elsőbbsége felé mozdítja el. 
 
Ezt szintén ellensúlyozza, hogy az adatkezelés nem érinti váratlanul az egyéneket. Az egyén kiszolgáltatottságát a 
lehető legkisebb mértékre csökkenti, ezáltal az arányosság mércéjét az adatkezelés megengedhetősége felé 
mozdítja, az a tény, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az 
egyéneknek az adatkezelés körülményeiről. Az adatkezelés megengedhetősége mellett szól az is, hogy az 
adatkezelés módjának köszönhetően az adatkezelés hatásai a lehető legnagyobb mértékben kiszámíthatóak.  
 
Egyéb biztonsági intézkedések 
Az arányosság mértékét még tovább növelik az adatkezelő által megvalósított biztonsági intézkedések is.  Az 
adatkezelő mind az időtartamot, mind a hozzáférést illetően a lehető kisebb mértékre szorítkozik az adatkezelés 
során. Csupán addig kezeli a személyes adatokat, ameddig arra a feltétlenül szükség van, és ameddig azt 
jogszabály lehetővé teszi. Továbbá a személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára 
lehetséges, akiknek a munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van. E mellett a központi adatbázis fizikailag és 



Érdekmérlegelési teszt beléptető rendszer üzemeltetése útján történő személyes adatok 
kezelésére 
 
 

jogosultságokkal is védett, továbbá a belépési pontok vezérlői szabotázs védelemmel ellátottak. A beléptető 
rendszer kliens programjai jogosultság védelemmel rendelkeznek, a programok egyedileg kerülnek telepítésre. A 
beléptető rendszer adatbázisán történő műveletek naplózásra kerülnek. Mindezek mellett az adatkezelő az 
adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és 
standardoknak megfelelően. Azokat tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi, 
melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított 
adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) 
biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.  
Mindezen intézkedések ténylegesen és jelentős mértékben képesek a személyes adatok védelmét megvalósítani, 
ezért azok az arányosság mércéjét szintén az adatkezelés megengedhetősége felé mozdítják el.  
 
Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem 
élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást 
valósít meg az érintett vonatkozásában. 
 

 


