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FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
 

A Bulgartransgaz EAD (Sofia -1336, POB 3, Housing estate ”Ljulin-2” 66, Blvd Pancho 
Vladigerov) bolgár cég által kiírásra került közbeszerzési eljárása során nyertes FGSZ 
Zrt. szerződéskötése a hatályos bolgár jogszabályoknak megfelelő adattartalommal 

 
 
Az Adatkezelési Tájékoztatóban bemutatott személyes adatok vonatkozásában az FGSZ Zrt. 
adatkezelését jogos érdek jogalapon (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 
(GDPR) 6. cikk (1) f) pontja alapján) végzi. Az alábbiakban kerül bemutatásra az érdekmérlegelési teszt 
eredménye.  
 

 
1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek és cél azonosítása 

 
Az FGSZ Zrt.., mint közbeszerzési eljárás nyertesének szerződéskötése, és a szerződéshez 
kapcsolódó jogi kötelezettségek teljesítése. 
 

2. Érdek jogszerűségének bemutatása 
 
A GDPR rendelet preambulumának 47. pontja rögzíti, hogy „az adatkezelő vagy valamely harmadik fél 
érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az 
érintett ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és 
megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az 
érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak vezetője. 
 
Az FGSZ Zrt. elsődlegesen ügyfelei és alkalmazásában álló munkavállalói élete, testi épsége védelme, 
valamint infrastruktúrájának védelme érdekében működteti beléptetési kontroll rendszerét. A személyes 
adatokon túl az üzleti titkok hatékony védelme érdekében szükséges tudnia, hogy - összhangban a 
biztonsági kamerarendszer adataival – valóban csak az arra feljogosított személyek tartózkodnak-e az 
irodai és az üzemi területeken. Tűzeset, egyéb biztonsági vagy EBK jellegű esemény bekövetkezésekor 
szükséges, hogy az FGSZ Zrt. a személyi sérülések elkerülése, az épület megfelelő kiürítése érdekében 
pontosan tudja, hogy az esemény bekövetkezésekor hány ember tartózkodik a létesítményében.   
 
Az adatkezelőhöz folyamatosan érkeznek külsős látogatók, az adatkezelő létesítményeiben a 
személyforgalom magasnak számít. Tekintettel arra, hogy az FGSZ Zrt. a tulajdonosa és az 
üzemeltetője a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek, 
amely a gázszolgáltató társaságokat, erőműveket és a nagyipari fogyasztókat látja el, esszenciális 
követelmény azt ezt biztosító infrastruktúra és személyzet biztonságának garantálása, valamint a 
robbanásveszélyes földgáz (mint veszélyes anyag) irányító létesítményeinek megfelelő őrzése. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a GDPR rendelet felhatalmazása, valamint a hazai 
jogszabályok keretei között az FGSZ Zrt. mint Adatkezelő jogos érdeke megfelelően konkrét, 
valódi és aktuális.  
 

3. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata 

 
A jogos érdek megvalósulásához elengedhetetlen a jogszabályok által előírt adattartalom rögzítése a 
szerződésben (személyi igazolvány száma, a személyigazolványt kibocsájtó szerv megnevezése, 
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illetve a személyigazolvány érvényességi dátuma), hiszen csak ezen adatok rögzítése esetén jöhet létre 
a bolgár jog szerint jogszerűen a közbeszerzési eljárást követő szerződés, mely mind a Bolgár Állam, 
mind a Magyar Állam, mind az FGSZ Zrt. szempontjából nagyon jelentős.   Az FGSZ Zrt. előzetes 
vizsgálata alapján megállapította, hogy a bolgár társaság adatkezelése – mint EU tagállam – az általa 
közzétett adatkezelési tájékoztató alapján is megfelel a GDPR rendelkezéseinek, minden biztosíték 
rendelkezésre áll annak érdekében, hogy a továbbításra kerülő személyes adatok megfelelően 
védettek, és azok illetéktelen helyre nem kerülnek továbbításra.  
 
A szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadása elkerülhetetlen, nem létezik a jogszabályi 
keretek között 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 szerződés megkötéséhez. Következésképpen az 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 
adatkezelői érdek megvalósítható lenne. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükségessége fennáll. 
 

4. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása 
 
Az érintettek az FGSZ Zrt. felsővezetői, akiknek több személyes adata rögzítve van a 
Cégnyilvántartásban, mint közhiteles nyilvántartásban, azonban a szerződéskötés érdekében a 
nyilvántartott adatokon túl is szükségesek további személyes adatok.  
 
Az érintettek ésszerű elvárása, hogy az FGSZ Zrt. a szerződéskötéskor figyelemmel legyen arra, hogy 
az általa kezelt és továbbításra kerülő személyes adatokat kizárólag jelen dokumentumban fogalt cél 
elérése érdekében, a jogszabályokban meghatározott ideig és módon kezelje.  
Az érintettek jogos elvárása, hogy személyes adataik kezelése során ne kerüljenek olyan - az FGSZ 
számára más célból rendelkezésre álló adatok vagy azokból levonható következtetések – 
felhasználásra, melyek a fenti célok szempontjából szükségtelenek, vagy irrelevánsak.   
 
 
A fentiek alapján az FGSZ Zrt. felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdeket 
és jogokat. 
 
 

5. Az Adatkezelői érdekek és az érintetti érdekek arányosságának vizsgálata 
 

 
Az FGSZ Zrt. alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződéskötés megvalósuljon. A szóban forgó 
adatkezelési tevékenység nélkül az adatkezelő szerződéskötéséhez fűződő alapvető gazdasági és 
üzleti érdeke jelentős mértékben veszélyeztetve lenne.  
 
A személyes adatok kezelése az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely 
szükséges és arányos módon korlátozható.  
A kezelt adatok között nem szerepel GDPR 9. cikkében meghatározott különleges személyes adatok 
köre.   
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Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, korlátozza. Azonban, mint az 
FGSZ Zrt. felsővezetője, pozitív hatásait is élvezheti az érintett az FGSZ Zrt. nemzetközi hírnevének 
növelésével.  
 
Tekintettel az Adatkezelő alapvető jogi és gazdasági érdekére, valamint arra a tényre, hogy a 
szerződés megkötése a nemzetgazdaság szempontjából alapvető jelentőségű, a szükséges 
többletadatok rendelkezésre bocsátása az érintettek önrendelkezési jogának arányos 
korlátozását jelenti. Az esetleges negatív hatások mérséklését szolgálják az adatkezelés során 
megvalósított biztosítékok is. 
 

6. Az adatkezelés során megvalósított biztosítékok 
 
 

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 személyes adatok kezelése a jogszabályok és különböző érdekek figyelembevételével a 
lehető legrövidebb időtartamra korlátozódik. 
 
A személyes adatok megismerhetősége kizárólag az FGSZ Zrt. vezetősége és a bolgár társaság 
vezetősége számára lehetséges, akiknek a munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van, ezt az 
érintettek számára hozzáférhető adatkezelési tájékoztató munkaköri szint szerint pontosan 
meghatározza. Az adatbázis elérése jogosultsággal korlátozott. A rendszer adatbázisán történő 
műveletek naplózásra kerülnek. 

 
Az Adatkezelő az érintetteket az adatkezelés körülményeiről, az érintetteket jogaikról és jogorvoslati 
lehetőségeikről az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a beléptetési kontroll rendszer és 
kamerarendszer tájékoztatón keresztül megfelelően és részletesen tájékoztatja, amely az FGSZ Zrt. 
honlapján (www.fgsz.hu), valamint papíralapon is elérhető. Ezen túlmenően az FGSZ Zrt. 
kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor 
kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken 
alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. 
 
 

7. Érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása 
 
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés jogszerű, szükséges és arányos, 
az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, így az FGSZ Zrt. 
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 
 
Az FGSZ Zrt. a tájékoztatás és az átláthatóság érdekében jogos érdekén alapuló érdekmérlegelését 
honlapján nyilvánossá teszi.  
 
 

 

http://www.fgsz.hu/

