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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

WEBLAP 
 

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 
 

A MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(„Adatkezelő”) az általa üzemeltetett www.mkif.hu oldalon elérhető weblapra (beleértve a mobil 
verziót is) vonatkozóan a GDPR 12-14. cikk alapján az alábbi nyilvánosan elérhető tájékoztatást adja. 

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott 
értelmező fogalommagyarázataival az Infotv. 3. § szerinti pontosításokkal. 

II. ADATKEZELŐ ADATAI 
 

Adatkezelő megnevezése: MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Adatkezelő 
cégjegyzékszáma: 

13-10-042363 

Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Akron utca 2. 
Adatkezelő elektronikus 
címe: 

info@mkif.hu 

Adatkezelő képviselője: Németh Tamás vezérigazgató 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soós Andrea Klára 

 
Adatvédelmi tisztviselő 
elérhetősége 

adatvedelem@mkif.hu 

 
Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok 
előírásai szerint kezeli: 
 

- 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 irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti 
pontosításokkal; 

- az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (Eker. tv.). 

 
III. A WEBLAP EGYES ADATKEZELÉSEI 
 

1. A weblap böngészőinek adatai, regisztráció 
 

http://www.mkif.hu/
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A weblap böngészőinek egyes személyes adatait az MKIF korlátozott mértékben kezeli. A 
weblapon nincs regisztráció, azonban a sütik bizonyos személyes adatokat (IP cím, látogatott 
oldalak) kezelik. Részletesen lásd: Sütitájékoztató. 
 
Az adatkezelés célja: a weblap látogatása során a szolgáltató szolgáltatás működésének 
ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke. A jogos érdek a felhasználók 
azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. 
 
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a látogatott oldal 
címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és 
böngészőjével kapcsolatos adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama: a megtekintésétől számított 30 nap. 
 
 

1.1 Kényelmi sütik  
 

Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény javítása, a felhasználó 
kényelme 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A 
hozzájárulás hiányában egyes kényelmi szolgáltatások nem elérhetők. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható ill. megtagadható. 
 

1.2 Funkcionális sütik 
 

Egyes sütik esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek 
megnevezése: a weboldal működésének fenntartása részletesen lásd süti tájékoztató.  
 
2. Írásos kapcsolatfelvétel és azt követő kommunikáció 
 
Társaságunkkal bárki felveheti a kapcsolatot postai úton küldött levél, illetve elektronikus 
üzenet útján. A kapcsolatfelvétel elküldése során a kommunikációban szereplő önként 
megadott adatokat kezeli a Társaság.  
 
Adatkezelés célja: A Társaság és az érintett közötti kommunikáció. Kezelt személyes adatok 
köre: Név, valamint a kommunikáció formájától függően levelezési cím, e-mail cím, valamint 
minden egyéb olyan adat, amelyet az érintett a kommunikáció során a Társaságunk 
tudomására hoz 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A 
jogos érdek megnevezése: az Adatkezelő a hozzá érkezett papír alapú és elektronikus 
megkereséseket iktatja, az üzletmenet folytonossága és hitelesség igazolása céljából. 
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Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
A kommunikáció során megadott személyes adatokat Társaságunk a megkeresések érdemi 
megválaszolásához szükséges ideig kezeli; ezt követő 30 napon belül törli. Amennyiben a 
megkeresés alapján külön ügymenetre van szükség az Adatkezelő ezt az eljárása során jelzi. 
 
3. Bejelentések kezelése 
 
Külön tájékoztató szerint. 
 
4. Közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 
 
Az Adatkezelő a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan 
épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését a Magyar Állammal kötött koncessziós 
szerződés alapján végzi. 
 
Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy 
a kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat erre irányuló igény 
alapján – az Infotv. által meghatározott kivételekkel – bárki megismerhesse.  Az Infotv. 
rendelkezésein túl a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós tv.) 19. § (2) 
bekezdése értelmében a koncessziós szerződés azon tartalmi elemei, amelyek a nyilvános 
koncessziós pályázat kiírásának részét képezték, közérdekű adatnak minősülnek.  
 
A fentiekre tekintettel a közfeladatot ellátó szerv vagy személy köteles a hozzá beérkező 
közérdekű adatigényléseket az Infotv. közérdekű adatok megismeréséről szóló 
rendelkezéseinek megfelelően megválaszolni. 
 
Az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő kezeli az adatigénylő személyes adatait az 
igény teljesítése és az igény teljesítéséért esetlegesen megállapított költségtérítés 
megfizetésének biztosítása érdekében, illetve, hogy az igényt az Infotv. 29. § (1a) 
bekezdésében meghatározott szempont alapján meg tudja vizsgálni, tehát meg tudja 
állapítani, hogy az adatigénylő egy éven belül azonos adatkörre már benyújtott-e igényt. 
 
Adatkezelés célja 
 
Az adatkezelés célja a közérdekű adatigénylés vizsgálata és teljesítése. A közérdekű 
adatigénylés teljesítését követően az adatkezelés további célja annak biztosítása, hogy ha az 
adatigénylő egy éven belül ugyanazon adatkörre újabb igényt nyújt be, ezt az Infotv. 29. § (1a) 
bekezdésének megfelelően az Adatkezelő meg tudja állapítani. 
 
Amennyiben a közérdekű adatigénylés teljesítéséért az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, 
az adatkezelés további célja ennek megfizetésének biztosítása és az ezzel való elszámolás. 
 
Kezelt személyes adatok 
 
Az Adatkezelő kezeli a közérdekű adatigénylés vizsgálatához, megválaszolásához, 
teljesítéséhez szükséges kizárólag az érintett által megadott adatokat.  
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Az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján az igénylőnek az adatigénylés teljesítéséhez szükséges 
legalább a nevét, valamint azt az elérhetőséget megadnia, amelyen számára az 
adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 
 
Amennyiben a közérdekű adatigénylés teljesítéséért az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, 
kezeli az ezzel kapcsolatos számla kiállításához, illetve a költségtérítés megfizetésével 
kapcsolatos elszámoláshoz szükséges adatokat. 
 
Adatkezelés jogalapja 
 
Jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk (1) bekezdés c) pont, alkalmazandó jogszabály: Infotv. 
közérdekű adatok megismeréséről szóló rendelkezései, valamint a Koncessziós tv. 19. § (2) 
bekezdése) 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
Az Adatkezelő a közérdekű adatigénylésre vonatkozó személyes adatokat a válaszadástól 
számított 1 évig kezeli, kivéve, ha az érintett (igénylő) pert indított, amely esetben a per teljes 
időtartama illetve szükség esetén a végrehajtási eljárás időtartama az adatkezelés időtartama. 
A közérdekű adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítésre vonatkozó adatokat az 
Adatkezelőnek a számlák kiállítására és megőrzésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában 
foglaltak szerint kezeli. 
 

5. Egyéb adatkezelések  

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 
IV. CÍMZETTEK 
 
Társaságunk a weblap személyes adatait kizárólag az alábbi adatfeldolgozói kategóriákhoz 
továbbítja:  
 
Weblap üzemeltetője és tárhelyszolgáltató 
 
Közérdekű adat igénylése esetén összevont adattovábbítás a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz, bírósági eljárás esetén eljáró bíróság 

A bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, adatok 
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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V. ALAPELVEK, ADATBIZTONSÁG 
 

Az Adatkezelő a GDPR 5. cikk alapelveit teljes mértékben betartva kezeli a személyes adatokat. 

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá 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 hajtanak végre annak érdekében, hogy a 
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adat kezelésének módja 
megfeleljen az alábbi biztonsági követelményeknek: 

- kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;  

- hitelessége és hitelesítése biztosított; 

- integritása (változatlansága) igazolható; 

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Figyelmeztetés: az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, 
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden 
tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden 
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény 
esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott biztonsági 
intézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 
VI. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga 

Az adatkezelő az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról 

a) az adatkezelés célja; 
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b) személyes adatok kategóriái; 

c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 
forrásokból származnak-e; 

d) adatkezelés jogalapja; 

e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok 
kezelése ellen; 

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár; 

k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett 
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben 
tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével. 

B. Az érintett hozzáférési joga  

Az adatkezelő az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést 
biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 
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d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett 
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga 

Az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – 
az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó 
személyes adatokat, ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik; 

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen; 
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e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga 

Az érintett kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen 
tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az 
adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az 
adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR 
szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az 
adathoz. 

F. Az érintett tiltakozáshoz való joga 

Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból 
vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben 
az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 
az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

G. Jogorvoslati lehetőségek 

A jogorvoslati igények előterjesztésének lehetősége: adatvédelmi tisztviselő 
adatvedelem@mkif.hu). 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az 
illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban 
a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel (A 
törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el) illetve 
panasszal vagy kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 
Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu). 

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://www.naih.hu/
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