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KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN ELŐÍRT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZAKEMBEREK 

BEVONÁSA ESETÉN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval 

és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban 

való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

 

A TÁRSASÁG PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

név: VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) 

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. 

honlap: www.volanbusz.hu 

e-mail:info@volanbusz.hu,  

telefonszám: +36 1 2198000,  

képviseli: az elnök-vezérigazgató 

 

A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI: 

adatvedelem@volanbusz.hu 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA: a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás keretében 

igényelt tevékenység keretében ajánlattevő részére előírt megváltozott munkaképességű szakemberek 

bevonása esetén a megváltozott munkaképesség ellenőrzése, igazolása. 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a VOLÁNBUSZ Zrt. által 

igényelt tevékenység keretében ajánlattevő részére előírt megváltozott munkaképességű szakemberek 

bevonása esetén a megváltozott munkaképesség ellenőrzéséhez és annak igazolásához fűződő jogos 

érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. 

 

ADATTÁROLÁS HATÁRIDEJE: a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban 

keletkezett összes iratot, így a Kbt. 46.§ (2) bekezdésében foglaltakat alapul véve a megváltozott 

munkaképességre vonatkozó személyes adatokat minden esetben a közbeszerzési eljárás lezárulásától 

azaz a Kbt. 37.§ (2) alapján az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételének napjától, számított 

öt évig kezeli a Társaság. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, 

közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt évig őrzi a 

VOLÁNBUSZ Zrt. 

 

ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓ: A VOLÁNBUSZ Zrt. általános adatfeldolgozója a 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 

cégjegyzékszám: 01-10-045838, adószám: 14130179-2-44), amely a VOLÁNBUSZ Zrt. informatikai 

rendszereinek üzemeltetési tevékenységét látja el. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE KERÜL 

TOVÁBBÍTÁSRA: 

Közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40.§ alapján kötelezően előírtaknak megfelelően közbeszerzésekért 

felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerbe (a továbbiakban: 

EKR) kerülnek továbbításra az adatok, amelynek jogalapja a hivatkozott törvényi kötelezés alapján a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja, azaz a jogi kötelezettség teljesítése. Az adattovábbítás címzettje: 

- Az EKR rendszer üzemeltetője: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (székhely: 1077 Budapest, Kéthly 

Anna tér 1., cégjegyzékszám:01-09-278283, adószám:12097926-2-42, elérhetőség: 

https://ujvilag.gov.hu/) 

  

http://www.volanbusz.hu/
mailto:info@volanbusz.hu
mailto:adatvedelem@volanbusz.hu


 
 

2 
 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATLEÍRÁSA 

A közbeszerzési eljárások kiemelt szerepe, annak külön törvényben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban szabályozott jellege annak fontosságát emeli ki. Maga a jogalkotó is akként ítélte meg, 

hogy erre vonatkozóan pontos jogi előírásokkal teremtse meg ennek ellenőrizhető és rendezett keretét. 

A közbeszerzésekről szóló 2015/CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) preambuluma leírja, hogy 

maga a törvény a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a 

helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a 

környezetvédelem és az állam szociális célkitűzéseinek elősegítése céljával stb. jött létre. 

A Kbt. 69.§ (14) feljogosítja az ajánlatkérőt, hogy a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság 

megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes 

személyazonosító adatait kezelje.  

Ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 

szóló 307/2015. (X. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet 4.§ (4) rögzíti, hogy az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 

jogszabályban meghatározottakon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó 

igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 65. § (3) és (5) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

A fenti jogszabályhelyek, valamint a Kbt. preambulumában írt szociális célkitűzés érvényesítésére 

vonatkozó rendelkezés lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás során, hogy a Társaság ajánlatkérőként 

előírja az ajánlattevők részére, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vagy azok egy része 

megváltozott munkaképességű személy legyen. 

 

A közbeszerzési eljárások általában közismert jellemzője azok kiemelten magas értéke. A 

VOLÁNBUSZ Zrt. mint nemzeti vagyonnal gazdálkodó társaság mind a vagyonnal való felelős 

gazdaként eljárva, mind pedig a jogszabályi környezetet betartva jogosult és egyben köteles valamennyi 

szükséges és az eljárás eredményeként létrejött jogügylet, szerződés teljesítéséhez szükséges 

feltételeket, információkat, adatokat bekérni, megismerni és azokat kezelni a korábban hivatkozott Kbt. 

és Kormányrendelet által előírtakra figyelemmel. 

 

Mivel a teljesítésbe bevont természetes személyre vonatkozó adatokat a közbeszerzési eljárásban 

ajánlattevőként megjelenő partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül 

nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak 

minősülnek. 

 

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kit határoz meg teljesítésbe bevont 

személyként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül 

válik konkrét személyekre nézve adatkezelővé. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. 

elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő partner által a 

teljesítésbe bevont természetes személy(eke)t is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen 

dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről. 

 

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kötelezettséget kell vállaljon arra 

vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa a közbeszerzési eljárás során a teljesítésbe bevont természetes 

személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy 

a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta az ajánlatot tevő partner közbeszerzési eljárás során a 

teljesítésbe bevont személy adatainak adatkezelését, a folyamatleírást honlapján is nyilvánosságra hozta. 

 

Az ajánlattevők részéről megnevezett bevonni kívánt megváltozott munkaképességű szakemberek 

tekintetében kizárólag azon adatkategóriák kezelésére kerül sor, amelyek arra hivatottak, hogy az előírt 

műszaki alkalmasságra vonatkozó ajánlattevői kötelezettségvállalás igazolható legyen.  
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Az ajánlattevői nyilatkozatban a megváltozott munkaképesség igazolásának bizonyítására szolgáló 

dokumentum adatainak megadását kéri a Társaság [(kiállító intézmény neve és adatai (székhely/cím), a 

kiállítás dátuma, valamint a dokumentum azonosító száma (ügyiratszám/iktatószám)]. 

 

A nyertes ajánlattevőnek, amely féllel a szerződéskötésre sor kerül, az alkalmassági követelménynek 

való megfelelés érdekében a szerződéskötéskor be kell mutatnia a megváltozott munkaképességű 

személy munkaképesség csökkenését igazoló okirat(ok)at, amely a szerződés megkötésének feltételét 

képezi. Az ajánlattevő részére rendelkezésére álló dokumentumokban foglalt adatok megismerésére 

betekintés útján kerül sor. Ajánlattevők a megváltozott munkaképességét az alábbi dokumentumok 

bármelyikének bemutatásával igazolhatják:  

 

• Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) szakvéleménye, szakhatósági 

állásfoglalása, 

• Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (OOSZI) 

szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, 

• vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszak-értői Intézetének 

szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, 

• Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakvéleménye, szakhatósági 

állásfoglalása, hatósági döntése 

• Fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szervének hatósági döntése.  

• A fenti szervezetek által kiállított igazolásokon túl ajánlatkérő elfogad minden a 

munkaképesség-csökkenés megállapításakor hatályos jogszabályok alapján kiállított olyan hatóság által 

kiállított dokumentumot, amely alkalmas arra, hogy a szakember munkaképesség-csökkenését 

bizonyítsa. 

•  a nem magyar állampolgár szakember esetén a letelepedés szerinti ország hatályos jogszabályai 

alapján kiállított olyan hatóság által kiállított dokumentumot, amely alkalmas arra, hogy a szakember 

munkaképesség-csökkenését bizonyítsa. 

 

Ajánlatkérő a megváltozott munkaképességet igazoló dokumentumokat nem kezeli, azok másolati 

példányát nem dokumentálja, hanem az ellenőrzés tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv 

kizárólag az ajánlattételi szakaszban benyújtott nyilatkozat adattartalmának megerősítését tartalmazza, 

azaz a meghatározott dokumentum adataira hivatkozással a dokumentum bemutatása tényének 

rögzítésével. 

 

Az érintettek köre:  

- a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő felek által a közbeszerzési eljárásban megjelölt tevékenység 

teljesítésébe bevont megváltozott munkaképességű szakemberek. 

 

Az érintett adatok köre: 

 

Adatkategória Cél 

Ajánlattételi eljárásban történő nyilatkozat során:  

- a megváltozott munkaképességet igazoló 

dokumentumot kiállító intézmény neve, 

székhelye/címe, dátuma, azonosító száma 

(ügyiratszám/iktatószám) 

műszaki alkalmassági feltétel igazolását 

alátámasztó dokumentum megjelölése a 

nyertesség esetén történő bemutatás céljából 
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Nyertes ajánlattevő által a megváltozott 

munkaképességet igazoló dokumentum 

bemutatása során a dokumentum által 

tartalmazott módon megismert, de nem rögzített, 

nem tárolt adatkörök lehetnek 

(a dokumentumok adattartalma kiállító szervezettől 

függően eltérhet, ezért az egyes adatkategóriák átfogó 

leírását szerepeltetjük az átláthatóság érdekében): 

 

- családi és utónév, születési családi és utónév, anyja 

születési családi és utóneve, születési hely és idő, 

születési hely és idő, lakcím/tartózkodási hely, TAJ 

szám, bankszámlaszám, iskolai végzettség, 

képzettség, gépjárművezetői engedély léte, utolsó 

munkakör, egészségi állapot százalékos értéke, 

egészségkárosodás korábbi megállapításai, az 

egészségi állapot kialakulásának dátuma, 

egészségkárosodás minősítés, egészségi állapot 

romlásának százalékos értéke, 

rehabilitációs/orvosi/foglalkozási/szociális 

rehabilitáció, rokkantsági ellátás 

a megváltozott munkaképességet igazoló 

dokumentum bemutatása a megváltozott 

munkaképesség igazolására  

 

Az adatok forrása:  

- a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként megjelenő fél. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását 

követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

− kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, 

− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal 

elérendő célból a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek már nincs rá szüksége, 

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

− tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

 

A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségén tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. 

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

a kezelt adatok megőrzésének időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az érintett személyes adatait, illetve az érintettet megillető jogokról. 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. 

 

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. 
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A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő 

személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

• a kezelt személyes adatok kategóriáiról, 

• az adatkezelés időtartamáról,  

• címzettekről, címzettek kategóriáiról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

érintett személyes adatait, 

• az adatok tárolásának időtartama, időtartam meghatározásának szempontjai, 

• az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, 

• ha nem az érintettől származnak az adatok, akkor az adatok forrásáról, 

• ha van, az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról, 

• ha van, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról. 

Az érintett kérésére 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 Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

 

Az adatok módosítása (helyesbítése) 

Az érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségén kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatainak 

módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését (figyelembe véve az 

adatkezelés célját). 

Amennyiben személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre az a személyes adat, 

amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, erről tájékoztatjuk. Amennyiben személyes adatának 

helyesbítését kéri és a személyes adat rendelkezésre áll, a Társaság a személyes adatot helyesbíti és azzal 

egyidőben írásban tájékoztatást nyújt a helyesbítés tényéről és időpontjáról  

Adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 

adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az 

érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Az adatok törléséhez való jog 

Az érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségén kérheti személyes adatainak törlését. Személyes adatai 

haladéktalanul törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának 

meghatározott határideje lejárt, továbbá, ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. 

Adatkezelő a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés 

céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 

érdekét nem sérti. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi 

kötelezettség teljesítéséhez, közfeladat ellátásához, népegészségügyi területét érintő közérdekhez, 

továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. 

 

Az adatok korlátozása 

Az érintett az Adatkezelő bármely elérhetőségén kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő 

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 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 

korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 
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A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő 

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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. 

 

Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 

A VOLÁNBUSZ Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 

meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél az adatvédelmi tisztviselőnek 

címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén.  

Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a 

VOLÁNBUSZ Zrt. erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a 

tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak.  

Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal 

hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt 

indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 

tájékoztatjuk. 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet a VOLÁNBUSZ Zrt. ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely/postacím: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11., 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: (+36-1) 391-1400, telefax: (+36-1) 391-1410, e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 

Javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a 

VOLÁNBUSZ Zrt. Adatvédelmi Szabályzatában olvashatja, amely Szabályzat elérhető a 

VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a közérdekű adatok között és a VOLÁNBUSZ Zrt. Ügyfélszolgálatán is. 

 
Budapest, 2022. december 1. 

 

VOLÁNBUSZ Zrt. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

