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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

Az MVM Mátra Energia Zrt., az MVM Mátra Gép Kft., valamint az MVM Mátra 
Mélyépítő Kft. munkavállalói részére a körükben végzett kompetenciafelmérés 

tárgyában 

Bevezetés 

A LIFE 2019 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans azonosító, "Útiterv Magyarország utolsó 
szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához” című 
pályázat keretein belül a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2022. január 20. napján „kompetenciafelmérés a 
Mátrai Erőmű és leányvállalatai munkavállalói számára Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves 
megyében” tárgyú szolgáltatás nyújtására szerződést kötött az IFUA Horváth & Partners Kft.-vel. A 
pályázatban szereplő feladatok közös együttműködéssel történő végrehajtására, azok 
megvalósítására 2022. március 1. napján Az MVM Mátra Energia Zrt., valamint leányvállalatai: az 
MVM Mátra Gép Kft. és az MVM Mélyépítő Kft., a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az IFUA Horváth & Partners 
Kft. Együttműködési Megállapodást kötöttek.  

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre (különösen, de nem 
kizárólagosan adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek stb.) az MVM Mátra Energia Zrt. (Adatkezelő) 
Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatójában (SZTD1.1 VEZIG 7. sz. melléklet) részletesen 
szabályozottak az irányadóak. 

1. Az Adatkezelő megnevezése 

A jelen tájékoztató kapcsán: 

Adatkezelő 1: MVM Mátra Energia Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Postacím: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Cégjegyzékszáma: 10 10 020024 

Honlapjának címe: http://www.mert.mvm.hu 

E-mail cím: matra@mert.hu 

Telefonszám: 37/334-000 

Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István 

Elérhetősége: e-mail: dpo@mvm.hu; tel.: +36 1/304-2000 

Képviselő: Kinczel István 
Elérhetősége: e-mail: taf@mert.hu; tel.: +36 30/686-4661 

Adatkezelő 2: MVM Mátra Gép Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Postacím: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Cégjegyzékszáma: 10 09 021058 

Honlapjának címe: https://mvmmgep.hu 

E-mail cím: mekozponti@mekozponti.hu 

Telefonszám: 37/528-017 

Képviselő: Kinczel István 
Elérhetősége: e-mail: taf@mert.hu; tel.: +36 30/686-4661 

Adatkezelő 3: MVM Mátra Mélyépítő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Postacím: 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Cégjegyzékszáma: 10 09 024394 

Honlapjának címe: https://mvmmelyepito.hu 
E-mail cím: mebanyaszati@mebanyaszati.hu 

Telefonszám: 30/680-9606 

https://mvmmelyepito.hu/
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Képviselő: Kinczel István 
Elérhetősége: e-mail: taf@mert.hu; tel.: +36 30/686-4661 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen Tájékoztatóban 
alkalmazott rövidítéseik: 

• 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 vagy GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

• 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 

• 2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről 

3. Az adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  
Az adatkezelés jogalapja továbbá, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelési jogalapok célonkénti meghatározását az 
SZTD1.1 VEZIG szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

4. Adatkezelési célok 

A LIFE 2019 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans azonosító, "Útiterv Magyarország utolsó 
szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához” című 
pályázatban vállalt kompetenciafelmérés. 

5. Kezelt adatok köre, az adatok forrása 

Az adatkörök megnevezése Miért szükséges? 

törzsszám, születési dátum, szolgálati idő kezdete, 
belépés dátuma, munkakör megnevezése, szellemi / 
fizikai / vezető munkakör, FEOR azonosító, szervezeti 
egység, állandó lakóhely, legmagasabb iskolai 
végzettség, szakképzés, nyugdíjazás várható dátuma, 
határozott idő lejárta, tartós távollétből várható 
visszatérés dátuma, közvetlen függelmi felettes, 
közvetlen függelmi alárendeltek, munkakör célja, 
munkavállaló feladatai, munkavállaló hatásköre, 
munkavállaló fontosabb munkakapcsolatai, munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítés, készség, 
szaktudás, gyakorlat, nyelvtudás, egyéb szaktudás, 
iskolai végzettség, vállalkozóvá válás lehetősége, 
képzési hajlandóság, számítógépes ismeretek, utazási 
hajlandóság,  

A jelenlegi és jövőbeli munkakörökhöz 
szükséges kompetenciák felmérése. 
A jelenlegi képességek, készségek 
piacképességének vizsgálata, a 
foglalkoztatási átmenet program 
keretein belül a versenypiaci 
kompetenciák megszerzésének 
szükség szerinti biztosítása, képzési 
tervek felállítása. 

A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az érintett;  
MVM Mátra Energia Zrt.,  
MVM Mátra Gép Kft., MVM Mátra Mélyépítő Kft. 
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6. Az adatok megismerésére jogosultak 

Címzettek/Adatfeldolgozók megnevezése Közlés célja 

IFUA Horváth & Partners Kft. (adatfeldol-
gozó) 
Székhely: 1117 Budapest, Buda-part tér 2. 

Kompetenciafelmérés elvégzése. 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(címzett) 
Székhely: 3301 Eger, Pf.: 440 

A kompetenciavizsgálat eredményeként a 
finanszírozás biztosítása, az EU-val történő 
elszámolás érdekében. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (címzett) 
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 

A kompetenciavizsgálat eredményeként a 
finanszírozás biztosítása, az EU-val történő 
elszámolás érdekében. 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő HR tevékenységét ellátó munkáltató, 
ill. a projektben kijelölt munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. A kérdőívvel 
felmért iskolai végzettség, nyelvtudás és egyéb tényezők megismerésére kizárólag az Adatkezelő 
HR tevékenységet ellátó munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó jogosultak, a képzési tervek 
összeállítása céljából.  

A személyes adatok a fenti Címzettek, adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra. 

 

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama 

A projekt lezárásáig, 2029. október 31-ig. 

8. Egyebek 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelés az Adatkezelő munkavállalói adatkezelésének részét képezi, 
ezért a jelen kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mellett személyes adatainak az 
Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az MVM Mátra Energia Zrt. 
munkavállalói adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, ami elérhető az Adatkezelő: 

• internetes honlapján: https://www.mert.mvm.hu, valamint  

• belső hálózatán, a Közérdek\Adatkezelési dokumentumok\Adatkezelési tájékoztatók\ 
könyvtárban. 

A jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató a Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató (SZTD1.1 
VEZIG 7. sz. melléklet) mellékletét képezi, így annak elválaszthatatlan részének minősül. A jelen 
kiegészítő Tájékoztatóban nem, vagy nem teljeskörűen ismertetett kérdésekre a Munkavállalói 
Adatkezelési Tájékoztatóban közöltek az irányadóak. 

 

Hatályos: 2022. május 03. 


