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1. számú melléklet: adatkezelési tájékoztatás 

(vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tag - vizsgafelügyelő) 

  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara 

Adatkezelési tájékoztatója 

a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tag, azaz a vizsgafelügyelői delegáláshoz 

kapcsolódó feladatokkal összefüggő adatkezelésről 

1.         Az közös adatkezelők megnevezése és elérhetőségei 

 

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a 

továbbiakban: MKIK) 

Név: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 

Városi Kereskedelmi és Iparkamara (a 

továbbiakban: PMKIK) 

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Képviseli: Dr. Parragh László - elnök; Dunai 

Péter - főtitkár 

Telefonszám: 06 (1) 474-5100 

E-mail: mkik@mkik.hu 

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 40. 

Képviseli: dr. Vereczkey Zoltán - elnök; dr. 

Vincze Gábor - főtitkár 

Telefonszám: 06 (1) 317-7666 

E-mail: titkarsag@pmkik.hu 

  

a továbbiakban együttes említésük esetén: közös adatkezelők 

2.         A közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselői 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara  

Név: dr. Tóta Krisztián 

Telefonszám: 06 (1) 474-5194 

E-mail: dpo@mkik.hu 

Név: dr. Remete Sándor 

Telefonszám: 06 (30) 637-9966 

E-mail: info@remut.hu 

A közös adatkezelők közötti közös adatkezelői megállapodás megkötése folyamatban van, 

mely körülménytől függetlenül az Érintett a General Data Protection Regulation, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 26. cikk (3) 

bekezdése értelmében valamennyi adatkezelő vonatkozásában és valamennyi adatkezelővel 

szemben gyakorolhatja az a GDPR szerinti érintetti jogait. 
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3.         A személyes adatok kezelésének célja 

A személyes adatok kezelésének célja az MKIK által nyilvántartott országos vizsgafelügyelői 

névjegyzék összeállításával és időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos pályázati eljárás 

lebonyolítása, valamint a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagjának, a PMKIK 

által történő delegálása. 

4.         A kezelt személyes adatok 

Az MKIK által nyilvántartott országos vizsgafelügyelői névjegyzék összeállításával és 

időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása során a közös 

adatkezelők az Érintettekre vonatkozóan a mindenkori pályázati adatlapon, valamint az annak 

mellékletét képező, az Érintett által csatolt dokumentumokban meghatározott személyes 

adatokat kezelik. 

 

5.         Az adatkezelés jogalapja 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 93. § (1) bekezdése 

alapján a szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési 

és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek 

elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. (3) A szakmai vizsgát az akkreditált 

vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. A szakmai vizsga központi 

vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért 

felelős tagjának egyetértésével határozza meg. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 272. § 

(3) bekezdése alapján a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját azaz a 

vizsgafelügyelőt a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara 

delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag 

megbízását az akkreditált vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más 

személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell 

lennie. 

A fentiek alapján az adatkezlés jogalapja a GDPR) 6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, 

tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

6.         A személyes adatok kezelésének címzettjei 

A jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontjában meghatározott személyes adatok kezelésének 

címzettjei a feladatuk ellátásához szükséges, indokolt mértékben az MKIK mindenkori: 

 

a) oktatási és képzési osztályvezetője; 

b) oktatási és képzési igazgatója; 

c) vizsgadelegálással és pénzügyi elszámolással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói 

és adatfeldolgozói; 

d) rendszergazdája. 
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A jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontjában meghatározott személyes adatok kezelésének 

címzettjei a feladatuk ellátásához szükséges, indokolt mértékben a PMKIK mindenkori: 

 

a) vizsgadelegálással és pénzügyi elszámolással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói 

és adatfeldolgozói; 

b) rendszergazdája. 

7.         A személyes adatok kezelésének időtartama 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes 

adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A szakmai vizsgák lefolytatásának évét követő 10. év utolsó napja. 

8.         Az Érintett jogai 

8.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13. cikk) 

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető 

információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, 

az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai 

kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az 

adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett 

panasz benyújtásának jogáról. 

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen 

Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az 

adatkezelési művelet megkezdése előtt történő átadásával biztosítja. 

 

8.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által 

kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő 

jogszerűen végzi-e. 

 

8.3. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog 

értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes 

adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének 

ellenőrzése szükségessé válik. 

 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az 

Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok 

törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az 

Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 
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8.5. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk) 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés közérdekű 

vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok kezelése 

elleni tiltakozás joga az Érintettet minden olyan esetben megilleti, amikor úgy véli, hogy 

jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik 

személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése ellen, ha azokat az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás 

céljából kezeli. 

9.         Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat mindig nyitott, pontos és törvényes 

módon dolgozza fel, a közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztatnak. 

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a közös adatkezelők a személyes 

adatait kezelik, akkor javasoljuk, hogy először a közös adatkezelők valamelyikét keresse meg 

panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

 

Ha az Érintett a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a kivizsgálásra irányadó határidő 

eredménytelen letelte esetén továbbra is sérelmezi, a közös adatkezelők adatkezelési 

gyakorlatát, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa 

utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu). 

 

Az Érintettnek lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, 

amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az Érintett szabadon eldöntheti, hogy a 

lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti 

törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújt be keresetet. 

 

Az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon. 

11.         Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal 

A közös adatkezelők a vizsgafelügyelői delegálási feladat ellátására vonatkozóan megadott 

személyes adatokat ellenőrzés céljából harmadik személynek (a támogató minisztériumnak, 

valamint a támogatás felhasználását vizsgáló szerveknek) továbbíthatják. 

 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás, illetve 

nyilvánosságra hozatal nem történik. 

 

 

http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek
https://birosag.hu/birosag-kereso
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Budapest, 2020. november 2. 

 

 

 ______________ ___________________ 

 Dunai Péter Dr. Vincze Gábor 

 MKIK PMKIK 

 főtitkár főtitkár 


