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A MÁV FKG Kft.  
Adatkezelési tájékoztatója  

 
 

A MÁV FKG Kft. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Info tv. ) 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 2018. május 25. napján 
hatályba lépett 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján 
adatkezelést folytat az alábbiak szerint. 
 
 
1. Az adatkezelés célja 

 
Az adatok kezelésének és tárolásának célja a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
érvényesülésének biztosítása, a MÁV FKG Kft. által kezelt személyes adatok jogosulatlan 
felhasználásának megakadályozása, a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi 
és adatbiztonsági előírások meghatározása, továbbá a MÁV FKG Kft. szerződésből eredő 
kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a szerződés érdekében a szerződéses 
partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi, 
valamint jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. Tekintettel arra, 
hogy a MÁV FKG Kft. szerződéseiben a szerződéses kapcsolattartásról is rendelkeznek a 
szerződő felek – amelynek során a szerződésekben a kapcsolattartó munkavállalók 
kapcsolattartásához szükséges adatai is megadásra kerülnek –, a MÁV FKG Kft. az 
adatkezelés során köteles a 2. pontban megjelölt és az egyéb irányadó, hatályos polgári jogi 
jogszabályok betartására.  
 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható, tehát az adatkezelő rendelkezik azokkal a feltételekkel, 
amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 
2. Az adatkezelés jogalapja 

 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
  

2.1. az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az ezen bekezdés a) pontjában 
meghatározottak hiányában – az az adatkezelő törvényben meghatározott 
feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok 
kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, valamint 

2.2. a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés 
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a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez; 

b) pontja értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c) pontjában foglaltak alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 
 

3. Adatkezelő 
 

Név: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. 
Székhely:           5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 
Cégjegyzékszám:          Cg. 16-09-002819 
A bejegyző bíróság megnevezése: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 
Adószám:           11267425-2-16 
E-mail:           adatvedelem @fkg.hu            
Adatvédelmi felelős:                  Kiss Károly – biztonsági és védelmi vezető 
 

4. A kezelt adatok köre 
 
Név (vezetéknév, keresztnév), anyja neve, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, 
születési hely és idő, lakcím. 
 
 

5.  Az adatok kezelése 
 

A GDPR Preambulumának (39) bekezdése rögzíti az alábbiakat:  

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes 
személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat 
hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon 
kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik 
vagy fogják kezelni.  

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő 
tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy 
azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az 
érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint 
az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak 
tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek 
jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes 
személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, 
garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az 
adatkezelés kapcsán megillető jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak 
mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a 
személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottaknak kell lenniük. A személyes 
adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét 
pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen 
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azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. 
Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel 
észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok 
tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy 
törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon 
kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek 
között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok 
kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan 
felhasználását. 
 
Az érintett adatait az 1. pontban meghatározott célból, kizárólag az Adatkezelő azon 
munkatársai ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés 
céljának előmozdításával. 
Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan. 
 
Társaságunk, mint adatkezelő az adatkezelést a GDPR 5. cikk (1) bekezdés a)-d) pontokban 
foglalt jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, és 
a pontosság elvének, valamint az 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 32. cikk (1)-(2) 
bekezdésében rögzített integritás és bizalmas jelleg, továbbá az 5. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott elszámoltathatóság elvének megfelelően kezeli.  
 

6. Az adatkezelés időtartama 
 

A Társaságunk, mint adatkezelő az adatkezelést a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
foglalt korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően és a 11. cikk (1) bekezdésében 
rögzítettek szerint az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb a szerződéses 
jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezeli.  
 
 
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
7.1. Tájékoztatáshoz való jog: 
A 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatás kérhető az 
adatkezelőtől, továbbá kérhető a személyes adat helyesbítése, valamint az adatkezelés 
korlátozása. 
Kérelemre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
adatvédelmi felelős elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az érintett személyes adatait, illetve az érintett adatkezeléssel összefüggő jogairól. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 
hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
7.2. Az érintett hozzáféréséhez való jog: 
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Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 
A hozzáférés joga alapján jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő 
személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

• adatkezelés célja,  
• az érintett személyes adatok kategóriái, 
• az adatkezelés időtartama,  
• arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatait, 
• az adatkezeléssel összefüggő jogai, 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Az érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 
– amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő költségtérítést állapíthat 
meg. Amennyiben az érintett elektronikusan nyújtja be kérelmét, úgy az információkat széles 
körben használt elektronikus formában kapja meg, kivéve ha azt másképp kéri. 
 
7.3. Az adatok módosításának (helyesbítés) és törlésének (elfeledtetés) joga: 
Az érintett személy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése értelmében – a (3) bekezdés 
kivételével – a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a pontatlan 
személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok 
kiegészítését. 
Az érintett személy továbbá a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti 
személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, 
ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság 
elrendelte. 
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintett személyt, továbbá mindazokat értesíti, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett személy jogos érdekét nem sérti. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
7.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok zárolása: 
Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben: 

• vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);  

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelés célja megszűnt, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 
 

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. 
Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett 
hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy 
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből 
kezeljük. Az Adatkezelő az érintett kérésére történt zárolás feloldásáról az érintettet 
előzetesen tájékoztatja. 
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7.5. Tiltakozás joga: 
Az érintett személy a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül írásban 
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná, ideértve a 
profilalkotást is.   
Amennyiben az érintett a személyes adatának kezelése ellen tiltakozással él, az Adatkezelő – 
az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az 
érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az 
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az 
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről 
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
A panaszokat, bejelentéseket a Társaság köteles kivizsgálni és a bejelentőt a kivizsgálás 
eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatni. A korábbival azonos tartalmú, 
ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való 
tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név nélküli vagy 
azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy 
a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem 
áll arányban, a Társaság a bejelentés vizsgálatát mellőzheti. 
 

8. Adatbiztonság 
 

- Az Adatkezelő: 
a) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek 

megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat; 
b) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról; 

- továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 11. pontban meghatározott 
adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A 
feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és 
egyéb biztonsági szűréseknek veti alá. 

- Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 
d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés 

ellen védett legyen (adat bizalmassága). 
 
9. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért 
egyet  
 
9.1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
9.2. az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő 
székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 
 
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van 
szüksége, akkor a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást. 
 
Ha az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy 
az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@fkg.hu  
elérhetőségen teheti meg. 
 
10. Releváns jogszabályok 
 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Info tv.) 

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 vagy GDPR) 

 
 MÁV FKG Kft. 
 
 
 
 
 
 


