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Különös Adatkezelési Tájékoztató 

a Lechner Tudásközpontnak az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) keretrendszerében 
folytatott egyes adatkezeléseihez 
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1. Bevezető 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban: 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját. 

Jelen dokumentumban szereplő adatkezeléseket az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell 
kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az 
adatkezeléseknek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és 
körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek, vagy attól eltérnek. Emiatt 
az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

Az e dokumentumban felsorolt adatkezelések tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, 
valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét szintén az Általános Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 

 

2. Az OÉNY keretrendszer felhasználói fiók létesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja: Az OÉNY keretrendszer használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása 
és a felhasználókkal való kapcsolattartás. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a 
felhasználó azonosításához jelszó megadása kötelező. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés 
szerződés teljesítéséhez szükséges. 
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Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, illetve GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 
 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott, a Dokumentációs 
Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában (regisztrációhoz kötött OÉNY 
alkalmazások igénybevétele) foglaltak, továbbá az E-Közmű ÁSZF-ben, az E-Tervpálya ÁSZF-
ben, valamint az E-TÉR ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez. 

Egyéb feltételek: 

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o nem lehetséges az E-Építés keretrendszer használata. 

• További feltételek, tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás kötelező, 

o az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés teljesítésnek 
előfeltétele. 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: E-Építés/OENY- Keretrendszer felhasználó. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail cím, lakcím, telefonszám. 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

• nem releváns. 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• nem releváns. 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
www.lechnerkozpont.hu/adatvedelem 

 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására 
irányadó szempontok: A E-Építés keretrendszer fiók megszüntetésétől számított 5 év. 
 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

http://www.lechnerkozpont.hu/adatvedelem
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3. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja:  

a) szerzői vagyoni jogosultak adatainak hozzáférhetővé tétele az érdekeltek számára, 

b) egyéb, a szerzőt a védelmi idő lejárta után megillető jogok biztosítása. 
 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés 
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 59/B. §-a. 

Egyéb feltételek: 

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o az adatszolgáltatás jogszabályi kötelezettségen alapul. 

• További feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás kötelező, 

o az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. 
 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: szerzői jogi jogosultak. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• Az Étv. 59/B. § (1) bekezdés szerinti adattartalom: bejelentés típusa, épület/tervdokumentum 
megnevezése, egyéb azonosító adatok, ingatlan címe, szerzői vagyoni jogosult neve, szerző 
(tervező) neve a nyilatkozattevő adatai, központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító, a 
nyilatkozattevő neve, a nyilatkozattevő jogállása, a szerző (tervező) adatai; amennyiben nem 
tiltotta meg neve feltüntetését: neve kamarai azonosítója;  

• a szerzői vagyoni jogosult adatai: neve,  lakcíme vagy székhelye, természetes személy 
esetében: anyja neve, születési helye és ideje, személyazonosító igazolványának típusa és 
száma; kamarai azonosító, telefonszám, e-mailcím, a jogszerzés módja. 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

• nem releváns. 
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Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• nem releváns. 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározásában 
irányadó szempontok: Az adatkezelést végző háromévente felülvizsgálja az adatkezelés 
szükségességét az Étv. 59/B. § (5) bekezdés értelmében. 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
 
4. Az E-építés Online Ügyfélszolgálat kapcsán végzett adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja: A rendszerrel kapcsolatos felhasználói észrevételek, bejelentések fogadása és 
az arra való válaszadás. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – az adatkezelés 
szerződés teljesítéséhez szükséges. 
 
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 
 
Az E-Építés keretrendszer ÁSZF, amelynek teljesítése érdekében szükséges az adatkezelés. 
Egyéb feltételek: 

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o nem lehetséges az E-Építés online ügyfélszolgálat használata. 

• További feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás kötelező, 

o az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés teljesítésnek 
előfeltétele. 

 
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: E-Építés/OENY- Keretrendszer felhasználó. 
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Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• név, telefonszám, e-mail, megjegyzés. 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

• nem releváns. 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• nem releváns. 

A az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására 
irányadó szempontok: A felhasználói fiók megszüntetését követő 5 év. 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
 
5. A Nemzeti Mintaterv Katalógus kapcsán végzett adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja: A mintaterv katalógusból kiválasztott terv kapcsán a Felhasználási Szerződés 
megkötése. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az adatkezelés 
szerződés teljesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 

A Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott mintatervhez kapcsolódó felhasználási 
szerződés megkötése. 
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Egyéb feltételek: 
• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o nem köthető meg a mintaterv felhasználásról szóló szerződés. 

• További feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás kötelező, 

o az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés teljesítésnek 
előfeltétele. 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: E-Építés/Mintaterv felhasználó. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• név, születési név, születési hely, születési idő, e-mail cím, lakcím, telefonszám, település neve, 
irányítószám, közterület elnevezése, jellege, házszám, adóazonosító. 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

• nem releváns. 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• nem releváns 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására 
irányadó szempontok: A szerződéskötéstől számított 5 év. 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
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6. Az E-Tervpálya – Elektronikus tervpályázat kezelő alkalmazás során végzett adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja: A tervpályázat kiírása során a kiíró azonosítása és az ajánlatkérő által 
kötelezően közzéteendő bírálóbizottsági névsor és egyéb adatok közzététele. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Jelen adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont – az adatkezelés  
szerződés teljesítéséhez szükséges. 
 
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: 
 
Az E-Tervpálya ÁSZF, melynek teljesítése érdekében szükséges az adatkezelés. 
 
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén: 

• a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése: nem releváns, 

• az adatkezelés további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: nem releváns. 

Egyéb feltételek 

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o nem bonyolítható le a pályázati kiírás és az arra való jelentkezés. 

• További feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás kötelező, 

o az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés teljesítésnek 
előfeltétele. 

 
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: E-Építés/E-tervpálya ajánlatkérő, E-
Építés/E-tervpálya bírálóbizottsági tag, és az E-Építés/E-tervpálya ajánlattevő. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• E-Építés/E-tervpálya ajánlatkérő esetében: név, elérhetőségek; 

• E-Építés/E-tervpálya bírálóbizottsági tag esetében: név, képviselt szervezet, e-mail, titulus; 

• E-Építés/E-tervpálya ajánlattevő: pályzatot készítő(k) neve, képiselt szervezet. 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés: 

• nem releváns. 

 



 

8 
 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• Nem releváns. 

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására 
irányadó szempontok: A felhasználói fiók megszüntetését követő 5 év. 
 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 

7. E-TervPálya hírlevél vonatkozásában végzett adatkezelés 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Jelen adatkezelés célja: A terpályázati kiírásokról értesítések küldése hírlevél formájában. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Jelen adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken 
alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek: nem releváns. 
 
Egyéb feltételek: 

• az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  

o nem oldható meg az érintettek értesítése hírlevélben. 

További feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra: 

o az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul és az érintettnek lehetősége van a 
hozzájárulás visszavonására. 

 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: E-Építés/E-tervpálya ajánlatkérő; E-
Építés/E-tervpálya bírálóbizottsági tag; E-Építés/E-tervpálya hírlevél feliratkozó. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

• Név, e-mail cím. 
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A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: 

• Nem releváns. 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:  

• Nem releváns. 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába: 

• Nem releváns 

A az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva: 
https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

 
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására 
irányadó szempontok: A hírlevélről való leiratkozás. 
 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
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